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I N D I C E    T E M Á T I C O 
 
 
 
AGRICULTURA 
 
 Apelo ao Governo para a definição do plano de plantio para 
a safra de inverno. Sen. Osmar Dias. 077 
 
 
AUDITORIA 
 
 Encaminhamento à Mesa de documentos referentes à 
Auditoria Independente sobre a evolução patrimonial de S. Exª. Sen. 
Jader Barbalho. 198 
 
CARNE BOVINA 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. Sen. Paulo Hartung. 226 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. Sen. Bernardo Cabral. 228 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. Sen. Osmar Dias. 230 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 



 3 

México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. Sen. Ademir Andrade. 232 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. Sen. Arlindo Porto. 235 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. Sen. Eduardo Suplicy. 237 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. Sen. Ney Suassuna. 239 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. Sen. Lúcio Alcântara. 243 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. Sen. Roberto Saturnino. 246 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
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ao setor de aviação. Sen. Jefferson Péres. 248 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. Sen. Heloísa Helena. 249 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. Sen. Hugo Napoleão. 251 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. Sen. Pedro Simon. 253 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. Sen. Casildo Maldaner. 255 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. Sen. Pedro Piva. 257 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. Sen. Osmar Dias. 270 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
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da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. Sen. Roberto Saturnino. 273 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. Sen. Leomar Quintanilha. 275 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. Sen. Pedro Simon. 278 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional.  281 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. Sen. Hugo Napoleão. 284 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. Sen. Arlindo Porto. 286 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. Sen. Hugo Napoleão. 292 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
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Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. Sen. Jonas Pinheiro. 294 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. Sen. Amir Lando. 295 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. Sen. Casildo Maldaner. 296 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. Sen. Ney Suassuna. 297 
 
 
CENTENÁRIO 
 
 Transcurso do centenário do Colégio Diocesano de Santa 
Luzia. Registro da visita ao Rio Grande do Norte do empresário 
Antonio Ermírio de Moraes, para vislumbrar o potencial econômico 
do Estado. Sen. Tasso Rosado. 194 
 
 
COMEMORAÇÃO 
 
 Considerações sobre o Dia Internacional da Mulher. Sen. 
Lúcio Alcântara. 177 
 
 Comemoração do Dia Internacional da Mulher. Sen. Geraldo 
Cândido. 179 
 
 
COMISSÃO PARLAMENTAR 
 
 Apresentação de requerimento objetivando a criação de uma 
comissão parlamentar destinada a estudar a matéria. Sen. Paulo 
Hartung. 072 
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CONGRESSO NACIONAL 
 
 Preocupação com a instituição do Congresso Nacional 
diante da falta de ação na investigação das denúncias de corrupção. 
Sen. José Eduardo Dutra. 119 
 
 
COOPERATIVA 
 
 Considerações sobre a atuação da Frente Parlamentar do 
Cooperativismo e o desenvolvimento do setor. Sen. Romero Jucá. 129 
 
 
CORRUPÇÃO 
 
 Solicitação ao Senador Antonio Carlos Magalhães de 
brevidade na apresentação das provas de corrupção, para 
estabelecimento da ordem política e econômica do país. Sen. Renan 
Calheiros. 114 
 
 
(CPI) 
 
 Proposta de instalação de CPI com objetivo de investigar as 
denúncias feitas pelos Senadores Antonio Carlos Magalhães e Jader 
Barbalho. Sen. Roberto Freire. 114 
 
 Conclamação dos Senadores em apoio ao pedido de 
instalação de CPI para apurar todas as denúncias de corrupção 
levantadas. Sen. Ademir Andrade. 119 
 
 Pesar pela morte do Governador Mário Covas. Preocupação 
com as declarações do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
sobre a instalação de uma CPI para apurar denúncias de corrupção 
no Governo. Sen. José Eduardo Dutra. 164 
 
 Apoio à instalação de CPI, para apurar as denúncias de 
corrupção no Governo. Sen. Ademir Andrade. 166 
 
 
ENERGIA ELÉTRICA 
 
 Críticas ao anúncio, pelo Presidente da República, da 
retomada da privatização das estatais de energia elétrica, 
ressaltando o aumento da crise no setor.  Sen. Roberto Saturnino.     184 
 
 
 
HOMENAGEM 
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 Homenagem pelo transcurso do centenário de falecimento 
da poetisa potiguar Auta de Souza.  Sen. Tasso Rosado. 003 
 
 Homenagens pelo transcurso, amanhã, do Dia Internacional 
da Mulher. Sen. Mauro Miranda. 069 
 
 Homenagem ao Governador Mário Covas, falecido ontem 
em São Paulo. Sen. Paulo Hartung. 072 
 
 Homenagem ao ex-Senador Mário Covas, destacando a sua 
atuação exemplar na vida pública. Sen. Lúcio Alcântara.     075 
 
 Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Sen. João 
Alberto Souza. 126 
 
 Registro da homenagem que a Associação Comercial do Rio 
de Janeiro, ao ensejo das comemorações dos seus 181 anos de 
fundação fez, ao Ministro Carlos Velloso, Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. Sen. Edison Lobão. 130 
 
 Homenagem pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher. 
Sen. Edison Lobão. 176 
 
 
HOMENAGEM PÓSTUMA 
 
 Testemunho da comoção da população paulistana nos 
funerais do Governador Mário Covas. Recordações dos momentos 
da vida política do governador Mário Covas. Sen. Eduardo Suplicy. 120 
 
 Associação às homenagens prestadas à memória do ex-
Governador de São Paulo, Mário Covas. Transcurso, amanhã, do 
Dia Internacional da Mulher. Sen. Maguito Vilela. 123 
 
 Homenagens póstumas ao Governador Mário Covas, 
falecido ontem em São Paulo. Sen. Ramez Tebet. 124 
 
Associando-se às homenagens póstumas ao ex-Governador de São 
Paulo, Mário Covas. Sen. Tasso Rosado. 126 
 
 Homenagem pelo Dia Internacional da Mulher, destacando 
as conquistas das mulheres no Rio Grande do Norte, em particular. 
Sen. Tasso Rosado. 194 
 
 Comemoração pelo transcurso do décimo aniversário de 
falecimento do ex-Senador, ex-Ministro das Minas Energia e ex-
Governador do Estado do Ceará, César Cals de Oliveira Filho. Sen. 
Lúcio Alcântara. 212 
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IMPRENSA 
 
 Satisfação com a expressiva presença da imprensa na 
tribunal de honra do Senado, nesta tarde de segunda-feira. Sen. 
Bernardo Cabral. 016 
 
 Homenagem ao jornal O Estado de Minas, que comemora 
hoje 74 anos de fundação.  Sen. Arlindo Porto. 071 
 
 Repúdio à afirmação do Senador Antonio Carlos Magalhães 
à Revista IstoÉ, referente a seu voto no processo de cassação do 
Senador Luiz Estevão. Sen. Heloísa Helena. 110 
 
 Leitura do artigo “Um Cemitério em Nairobi”, de autoria do 
Senador José Sarney, publicado no jornal Folha de S. Paulo de 
hoje, relativo à política perversa das multinacionais que buscam 
manter o monopólio na fabricação de remédios para controle da 
Aids. Sen. Tião Viana. 160 
 
 Comunicando a realização de reunião do Conselho de Ética 
do Senado Federal, na próxima quarta-feira, às 10 horas, com o 
objetivo de ouvir os jornalistas da revista IstoÉ. Sen. Ramez Tebet. 183 
 
 
LIVRO 
 
 Análise de artigos da coletânea ”Os Custos da Corrupção”, 
lançados pela Fundação Konrad Adenauer. Sen. Jefferson Péres. 187 
 
 
(MA) 
 
 Louvor pelo lançamento de unidade móvel do Instituto de 
Criminalidade do Estado do Maranhão, que procederá a exames de 
balística, visando tornar mais rápidas as investigações criminais. 
Sen. Edison Lobão. 195 
 
 
MEDICAMENTOS 
 
 Registro do início da produção de remédios populares pela 
Fábrica de Medicamentos do Tocantins – FARMATINS. Sen. 
Eduardo Siqueira Campos. 132 
 
 
MERCADO EXTERNO 
 
 Considerações sobre a evasão de profissionais 
especializados para o mercado exterior. Sen. Ademir Andrade. 210 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. Sen. Eduardo Suplicy. 281 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. Sen. Ademir Andrade. 288 
 
 
(MME) 
 
 Balanço de sua gestão à frente do Ministério de Minas e 
Energia. Sen. Waldeck Ornelas. 101 
 
 
(MRE) 
 
 Indagações à Presidência sobre a possibilidade de promover 
o comparecimento conjunto dos Ministros Pratine de Moraes, da 
Agricultura e do Abastecimento e do Ministro Celso Lafer, das 
Relações Exteriores. Sen. Ademir Andrade. 176 
 
(MS) 
 
 Elogios ao trabalho desenvolvido pelo Ministério da Saúde, 
no combate à propagação da Aids. Sen. Tião Viana. 160 
 
 
OPOSIÇÃO 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. Roberto Freire. 033 
 
 
(PA) 
 
 Registro da realização do I Fórum Internacional de 
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Hepatologia, em Belém, no último final de semana.  Sen. Tião Viana. 191 
 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 41, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 213, de 1999. Sen. Edison 
Lobão.  088 
 
 Parecer nº 42, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 242, de 1999. Sen. Edison 
Lobão.  089 
 
 Parecer nº 43, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 293, de 1999. Sen. Edison 
Lobão.  089 
 
 Parecer nº 44, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2000. Sen. Edison 
Lobão.  090 
 
 Parecer nº 45, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 2000. Sen. Edison 
Lobão.  091 
 
 Parecer nº 46, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 2000. Sen. Edison 
Lobão.  092 
 
 Parecer nº 47, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 86, de 2000. Sen. Edison 
Lobão.  093 
 
 Parecer nº 48, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de 2000. Sen. Edison 
Lobão.  094 
 
 Parecer nº 49, das Comissões de Educação, Constituição, 
Justiça e Cidadania e Diretora respectivamente, sobre o Projeto de 
Resolução nº 25, de 1998, de autoria da Senadora Emília 
Fernandes, que “Institui o Diploma Mulher Cidadã Bertha Lutz e dá 
outras providências”. Sen. Joel de Hollanda. 096 
 
 Parecer nº 50, das Comissões de Educação, Constituição, 
Justiça e Cidadania e Diretora respectivamente, sobre o Projeto de 
Resolução nº 25, de 1998, de autoria da Senadora Emília 
Fernandes, que “Institui o Diploma Mulher Cidadã Bertha Lutz e dá 
outras providências”. Sen. Francelino Pereira. 097 
 
 Parecer nº 51, das Comissões de Educação, Constituição, 
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Justiça e Cidadania e Diretora respectivamente, sobre o Projeto de 
Resolução nº 25, de 1998, de autoria da Senadora Emília 
Fernandes, que “Institui o Diploma Mulher Cidadã Bertha Lutz e dá 
outras providências”. Sen. Antônio Carlos Valadares. 098 
 
 Parecer nº 52, de 2001, da Comissão Diretora, apresentando 
a redação do vencido, para o turno suplementar, do Projeto de Lei 
do Senado nº 206, de 1995, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que dispõe sobre a alocação, em depósitos especiais 
remunerados de recursos da disponibilidade financeira do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador – FAT, na Caixa Econômica Federal, e dá 
outras providências, com exclusão da cláusula revogatória para 
adequação à Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. 
Sen. Jader Barbalho. 151 
 
 Parecer nº 53, de 2001, da Comissão de Constituição 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 
1996 (nº 1.536/96, na Casa de origem), que altera o § 1º do art. 39 
da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamenta o art. 
236 da Constituição Federal, dispondo sobre os serviços notariais e 
de registro. (Em reexame, por despacho da Presidência, conforme o 
Ofício nº 1.013/97). Sen. Jader Barbalho. 152 
 
 Parecer nº 54, de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Resolução nº25, de1998. Sen.Morazildo 
Cavalcanti 343 
 
 Parecer nº 55,de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo. nº 115,de 1996(nº 
274, de 1996, na Câmara dos Deputados.Sen.Morazildo Cavalcanti 360 

 
 Parecer nº 56,de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo. nº 1,de 2000 (nº 85, 
de 1999, na Câmara dos Deputados.Sen.Morazildo Cavalcanti 361 
 
 Parecer nº 57, de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo. nº 27,de 2000 (nº 
286, de 1999, na Câmara dos Deputados.Sen.Morazildo Cavalcanti 362 
 
 Parecer nº 58, de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo. Nº 92, de 2000 (nº 
229, de 1999, na Câmara dos Deputados. Sen. Morazildo Cavalcanti 363 
 
 Parecer nº 59, de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo. nº 111,de 2000 (nº 
297, de 1999, na Câmara dos Deputados.Sen.Morazildo Cavalcanti 363 
 
 Parecer nº 60, de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo. nº 158,de 2000 (nº 
374, de 1999, na Câmara dos Deputados.Sen.Morazildo Cavalcanti 364 
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 Parecer nº 61, de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo. nº 202,de 2000 (nº 
427, de 2000, na Câmara dos Deputados.Sen.Morazildo Cavalcanti 365 
 
 Parecer nº 62, de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Lei de Câmara. nº 51 ,de 2000 (nº 642, 
de 1999, na Câmara dos Deputados.Sen.Morazildo Cavalcanti 366 
 
 Parecer nº 63,de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo. nº 18,de 1999. 
Sen.Morazildo Cavalcanti 367 
 
 
PETRÓLEO  
 
 Satisfação com a possibilidade de confirmação de existência 
de petróleo no subsolo Paranaense. Sen. Luiz Otávio. 004 
 
 
PRIVATIZAÇÃO 
 
 Repúdio à privatização das empresas geradoras de energia 
elétrica. Sen. Ademir Andrade. 166 
 
 
PROGRAMA ESTADUAL DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 
 
 Registro das iniciativas do Governo de Tocantins, 
destacando a implementação do Programa Estadual de Eletrificação 
Rural – Pertins.  Sen. Eduardo Siqueira Campos.    018 
 
 
PROJETO DE LEI 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 187, de 1999, de sua autoria, 
que modifica a Lei nº 9.096, de 1995, com a finalidade de ampliar o 
prazo de filiação partidária. Sen. Jorge Bornhausen. 045 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2000-Complementar, de 
sua autoria, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegível aquele cuja prestação de contas relativa 
a campanha eleitoral tenha sido rejeitada. Sen. Moreira Mendes. 046 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 12, de 2001, de sua autoria, que 
altera o art. 3º da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, para 
dispor sobre a periodicidade da participação nos lucros ou 
resultados dos trabalhadores nas atividades agrícolas, pecuárias ou 
de extração vegetal e dá outras providências. Sen. Osmar Dias. 060 
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 Projeto de Lei do Senado nº 13, de 2001, de autoria do 
Senador Valmir Amaral, que altera o Código de Trânsito Brasileiro 
para permitir, sob condições, que maiores de dezesseis anos 
obtenham permissão para dirigir. Sen. Valmir Amaral. 061 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 14, de 2001, de sua autoria, que 
altera a redação do art. 2º do Decreto-Lei nº 356, de 15 de agosto de 
1968, que estende benefícios do Decreto-Lei nº 288, de 28 de 
fevereiro de 1967, a áreas da Amazônia Ocidental, e dá outras 
providências. Sen. Moreira Mendes. 063 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2001. Complementar, de 
sua autoria, que altera o art. 4º da Lei Complementar nº 26, de 11 de 
setembro de 1975, para dispor sobre a movimentação, pelo 
trabalhador desempregado, da conta vinculada no Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e do 
Programa de Integração Social (PIS) e dá outras providências. Sen. 
Gerson Camata. 084 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 16, de 2001, de sua autoria, que 
dispõe sobre a concessão de título de transferência de posse e de 
domínio das moradias financiadas com recursos do Orçamento 
Geral da União, preferencialmente à mulher. Sen. Mauro Miranda. 086 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 187, de 1999, de sua autoria, 
que modifica a Lei nº 9.096, de 1995, com a finalidade de ampliar o 
prazo de filiação partidária. Sen. Jorge Bornhausen. 087 
 
 Justificativas a projeto de lei, permitindo aos jovens de 16 
anos obterem permissão para dirigir veículos automotivos.  Sen. 
Valmir Amaral. 126 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 17, de 2001, de sua autoria, que 
altera a Lei nº 9.424, de 24 de setembro de 1996, que dispõe sobre 
o Fundo de Manutenção e de Valorização do Magistério, na forma 
prevista no art. 60, § 7º, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e dá outras providências. Sen. Osmar Dias.  181 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 18, de 2001, de sua autoria, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal de 
Morrinhos, no Estado de Goiás, e dá outras providências. Sen. Iris 
Rezende. 197 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 Projeto de Resolução nº 6, de 2001, de sua autoria, que 
dispõe sobre a estrutura e o funcionamento da Subsecretaria de 
Arquivo do Senado Federal. Sen. Lúcio Alcântara. 053 
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PRONUNCIAMENTO 
 
 Refutações ao pronunciamento do Senador Renan 
Calheiros. Sen. Antônio Carlos Magalhães. 116 
 
 
REGIÃO AMAZÔNICA 
 
 Encaminhamento de Requerimento de Informações aos 
Ministros de Estado do Planejamento e Orçamento, na qualidade de 
Presidente do Conselho Nacional de Desestatização (CND) e das 
Minas e Energia, para prestarem esclarecimentos sobre a proposta 
de desestatização do setor elétrico da Amazônia e a privatização da 
hidrelétrica de Tucuruí. Sen. Ademir Andrade. 166 
 
 
REQUERIMENTO 
 
 Encaminhamento ao Conselho de Ética do Senado Federal, 
de solicitação do Bloco de Oposição para apuração das denúncias 
feitas envolvendo os nomes dos Senadores Antonio Carlos 
Magalhães e Jader Barbalho e a suposta violação do painel de 
votação eletrônica do Senado (Requerimento nº 53, de 2001. À 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania). Sen. José 
Eduardo Dutra. 008 
 
 Requerimento nº 54, de 2001, havendo como 1º signatário o 
Senador Lúcio Alcântara, solicitando a inserção em ata de voto de 
profundo pesar pelo falecimento do ex-embaixador e banqueiro 
mineiro Walther Moreira Salles, em Petrópolis, no Estado do Rio de 
Janeiro. Sen. Lúcio Alcântara. 017 
 
 Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos Senadores 
Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião Viana, 
solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do Governador 
de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão da presente 
sessão, e dá outras providências. Sen. Tião Viana. 022 
 
 Requerimento nº 56, de 2001, de sua autoria e outros Srs. 
Senadores, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador Mário Covas, e dá outras providências. Sen. Sérgio 
Machado. 023 
 
 Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos Senadores 
Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens de pesar 
pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas. 
Sen. Paulo Hartung. 023 
 
 Requerimento nº 58, de 2001, de sua autoria, de 
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homenagens de pesar pelo falecimento do Governador de São 
Paulo, Sr. Mário Covas, ocorrido hoje, em São Paulo. Sen. Pedro 
Simon.  023 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. Bernardo Cabral. 024 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. Bernardo Cabral. 024 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. Sen. Bernardo Cabral. 024 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. Jader Barbalho. 029 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. Jader Barbalho. 029 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. Sen. Jader Barbalho. 029 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. José Roberto 
Arruda.  030 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. José Roberto Arruda. 030 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
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de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. Sen. José Roberto Arruda. 030 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. Francelino 
Pereira.  031 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. Maguito Vilela. 031 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. Francelino Pereira. 031 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. Maguito Vilela. 031 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. Sen. Francelino Pereira. 031 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. Sen. Maguito Vilela. 031 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. Hugo Napoleão. 032 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. Hugo Napoleão. 032 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
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Covas. Sen. Hugo Napoleão. 032 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. Roberto Freire. 033 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. Sen. Roberto Freire. 033 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. José Jorge. 034 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. José Jorge. 034 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. Sen. José Jorge. 034 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. José Fogaça. 035 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. José Fogaça. 035 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. Sen. José Fogaça. 035 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. Hugo Napoleão. 036 
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 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. Hugo Napoleão. 036 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. Sen. Hugo Napoleão. 036 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. Roberto 
Requião. 037 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. Roberto Requião. 037 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. Sen. Roberto Requião. 037 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. Eduardo 
Siqueira Campos. 038 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 038 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 038 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. Geraldo 
Cândido. 039 
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 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. Geraldo Cândido. 039 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas.Sen. Geraldo Cândido. 039 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. Arlindo Porto. 040 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. Arlindo Porto. 040 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. Sen. Arlindo Porto. 040 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. Casildo 
Maldaner. 041 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. Sebastião 
Rocha.  041 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. Casildo Maldaner. 041 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. Sebastião Rocha. 041 
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 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. Sen. Casildo Maldaner.  041 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. Sen. Sebastião Rocha. 041 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. Luiz Otávio. 042 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. Luiz Otávio. 042 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. Sen. Luiz Otávio. 042 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. José Agripino. 043 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. Waldeck 
Ornelas. 043 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. José Agripino. 043 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. Waldeck Ornelas. 043 
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 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas.Sen. José Agripino. 043 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. Sen. Waldeck Ornelas. 043 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. Sen. Edison Lobão. 044 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. Sen. Edison Lobão. 044 
 
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. Sen. Edison Lobão. 044 
 
 Requerimento nº 59, de 2001, de autoria do Senador Sérgio 
Machado e outros Srs. Senadores, solicitando a realização de 
sessão especial do Senado Federal, destinada a homenagear o ex-
Senador Mário Covas. Sen. Sérgio Machado. 044 
 
 Requerimento nº 60, de 2001, de autoria do Senador 
Maguito Vilela e outros Srs. Senadores, solicitando a realização de 
sessão especial do Senado Federal, em homenagem póstuma ao 
Governador Mário Covas. Sen. Maguito Vilela. 045 
 
 Requerimento nº 14-A, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 276, 
de 2000.Complementar. Sen. Lúcio Alcântara. 047 
 
 Requerimento nº 15, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2000, 
com os de nºs 151 e 353, de 1999, que já se encontram apensados, 
por versarem sobre o mesmo assunto. Sen. Lúcio Alcântara. 047 
 
 Requerimento nº 17, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
tramitação conjunta da Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de 
2000, com as de nºs 29 e 39, de 1999, que já se encontram 
apensadas, por versarem sobre o mesmo assunto. Sen. Pedro 
Simon.  047 
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 Requerimento nº 61, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 92, de 2000, 
e 539, de 1999, por versarem sobre o mesmo assunto. Sen. Amir 
Lando.  068 
 
 Requerimento nº 62, de 2001, de sua autoria, solicitando ao 
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, as informações que menciona. Sen. Roberto Requião. 080 
 
 Requerimento nº 63, de 2001, de sua autoria, solicitando 
seja efetuada auditoria especial do Tribunal de Contas da União, 
para investigar aplicação, pela Prefeitura de Coari, dos recursos 
relativos aos royalties pagos pela Petrobras/Petróleo Brasileiro – 
S.A, como compensação pela exploração do subsolo daquele 
município amazonense. Sen. Jefferson Péres. 081 
 
 Requerimento nº 64, de 2001, tendo como primeiro 
signatário o Senador Bernardo Cabral, solicitando que o tempo 
destinado aos oradores da Hora do Expediente seja destinado à 
comemorar os cinqüenta anos do jornal Tribunal da Imprensa, em 
data a ser oportunamente marcada. Sen. Bernardo Cabral. 081 
 
 Requerimento nº 65, de 2001, de urgência para o Projeto de 
Resolução nº 25, de 1998, de sua autoria, que institui o diploma 
mulher-cidadão Bertha Lutz e dá outras providências. Sen. Emília 
Fernandes. 081 
 
 Requerimento nº 66, de 2001, tendo como primeiro 
signatário o Senador Ronaldo Cunha Lima, solicitando que o tempo 
destinado aos oradores da Hora do Expediente da sessão do dia 15 
de março próximo, seja destinado a homenagear o centenário de 
nascimento de Argemiro de Fiqueirêdo. Sen. Ronaldo Cunha Lima. 081 
 
 Requerimento nº 14-A, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 276, 
de 2000.Complementar. Sen. Lúcio Alcântara. 094 
 
 Requerimento nº 15, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2000, 
com os de nºs 151 e 353, de 1999, que já se encontram apensados, 
por versarem sobre o mesmo assunto. Sen. Lúcio Alcântara. 094 
 
 Requerimento nº 16, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 595, de 1999, 
com os de nºs 545, 582, 665 e 681, de 1999, que já se encontram 
apensados, por regularem a mesma matéria. Sen. Lúcio Alcântara.    095 
 
 Requerimento nº 17, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
tramitação conjunta da Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de 



 24 

2000, com as de nºs 29 e 39, de 1999, que já se encontram 
apensadas, por versarem sobre o mesmo assunto. Sen. Pedro 
Simon.  095 
 
 Requerimento nº 71, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
formação de Comissão Especial, formada por 15 titulares e igual 
número de suplentes para, em 120 dias, estudar, discutir e formular 
propostas para o setor de saneamento básico no País. Sen. Paulo 
Hartung.       101 
 
 Requerimento nº 72, de 2001, de sua autoria, solicitando à 
Procuradoria-Geral da República, as informações que menciona. 
Sen. Romero Jucá. 158 
 
 Requerimento nº 73, de 2001, de sua autoria, solicitando ao 
Ministro de Estado da Fazenda, que determine o Banco Central 
remeter ao Senado Federal, as informações que menciona. Sen. 
Romero Jucá. 159 
 
 Requerimento nº 74, de 2001, de sua autoria, solicitando ao 
Ministro de Estado da Fazenda, que por meio da Secretaria da 
Receita Federal, preste as informações que menciona. Sen. Romero 
Jucá.  159 
 
 Requerimento nº 76, de 2001, de autoria dos Senadores 
Edison Lobão e Bello Parga, respectivamente, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Deputado e ex-
Governador do Estado do Maranhão, Sr. Luiz Rocha, ocorrido 
ontem, dia 8 do corrente, em São Luís. Sen. Bello Parga. 175 
 
 Requerimento nº 76, de 2001, de autoria dos Senadores 
Edison Lobão e Bello Parga, respectivamente, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Deputado e ex-
Governador do Estado do Maranhão, Sr. Luiz Rocha, ocorrido 
ontem, dia 8 do corrente, em São Luís. Sen. Edison Lobão. 175 
 
 Requerimento nº 77, de 2001, de autoria da Senadora Emilia 
Fernandes e dos Senadores Pedro Simon e José Fogaça, de 
homenagem de pesar pelo falecimento do economista e ex-
Deputado Estadual e Federal, Francisco Machado Carrion Júnior, 
ocorrido no dia 23 de fevereiro último, no município de Encruzilhada 
do Sul, no Rio Grande do Sul. Sen. Emília Fernandes. 196 
 
 Requerimento nº 77, de 2001, de autoria da Senadora Emilia 
Fernandes e dos Senadores Pedro Simon e José Fogaça, de 
homenagem de pesar pelo falecimento do economista e ex-
Deputado Estadual e Federal, Francisco Machado Carrion Júnior, 
ocorrido no dia 23 de fevereiro último, no município de Encruzilhada 
do Sul, no Rio Grande do Sul. Sen. José Fogaça. 196 
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 Requerimento nº 77, de 2001, de autoria da Senadora Emilia 
Fernandes e dos Senadores Pedro Simon e José Fogaça, de 
homenagem de pesar pelo falecimento do economista e ex-
Deputado Estadual e Federal, Francisco Machado Carrion Júnior, 
ocorrido no dia 23 de fevereiro último, no município de Encruzilhada 
do Sul, no Rio Grande do Sul. Sen. Pedro Simon. 196 
 
 Requerimento nº 78, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
publicação de livro sobre a vida e obra do falecido Governador de 
São Paulo, Sr. Mário Covas, dentro da Coleção ”Grandes Vultos que 
Honraram o Senado“. Sen. Arlindo Porto.  198 
 
 
RESPOSTA 
 
 Resposta ao pronunciamento da Senadora Heloísa Helena. 
Sen. Antônio Carlos Magalhães. 113 
 
 Contraditando o Senador Antonio Carlos Magalhães. Sen. 
Renan Calheiros. 118 
 
 Resposta à indagação suscitada pelo Senador Ademir 
Andrade. Sen. Jader Barbalho. 176 
 
 
SANEAMENTO BÁSICO 
 
 Apelo para a celeridade da análise do projeto que 
regulamenta as diretrizes para o setor de saneamento básico e 
prevê regulamentação para licitações nessa área, entre outros itens. 
Sen. Paulo Hartung. 072 
 
 
SAUDAÇÃO 
 
 Saudações pelo retorno do Senador Waldeck Ornelas. Sen. 
Bernardo Cabral. 016 
 
 
SENADO FEDERAL 
 
 Questão de ordem suscitada nos termos do art. 154, § 6º, 
inciso IV, do Regimento Interno do Senado Federal, referente à 
realização de reunião, amanhã, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sendo contraditada pelo Senador Romero Jucá, havendo o 
Sr. Presidente Jader Barbalho declarado a sua decisão. Sen. José 
Eduardo Dutra.   099 
 
 
SETOR HABITACIONAL 
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 Justificativas para apresentação de projeto de lei, que dispõe 
sobre a concessão de títulos de posse de moradias financiadas 
pelos programas habitacionais do Governo Federal às mulheres. 
Sen. Mauro Miranda. 069 
 
(SIVAM) 
 
 Solidariedade às manifestações do Brigadeiro Ferola, 
Presidente do Superior Tribunal Militar, quanto aos rumos do projeto 
Sivam. Sen. Roberto Requião. 078 
 
 
SOLIDARIEDADE 
 
 Solidariedade à Senadora Heloísa Helena pelas afirmações 
supostamente feitas pelo Senador Antonio Carlos Magalhães. Sen. 
José Eduardo Dutra. 119 
 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 Elogios à decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 
anulando os títulos emitidos para pagamento de precatórios. Sen. 
Roberto Requião. 004 
 
 
TURISMO 
 
 Considerações sobre a importância do carnaval para a 
indústria do turismo. Sen. João Alberto Souza. 126 
 



Ata da 7ª Ses são não De li be ra ti va
 em 5 de mar ço 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. Edi son Lo bão

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor 
Jú ni or, 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

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

Nº 93, de 2001 (nº 168/2001, na ori gem), de 22
de fe ve re i ro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 1, de 2001, que dá nova re da -
ção aos arts. 9º e 12 da Lei nº 8.723, de 28 de ou tu bro
de 1993, que dis põe so bre a re du ção de emis são de
po lu en tes por ve í cu los au to mo to res, e dá ou tras pro -
vi dên ci as, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.203, de 22 de fe ve re i ro de 2001.

Nº 94, de 2001 (nº 169/2001, na ori gem), de 23
de fe ve re i ro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 3, de 2001, que al te ra a Lei nº
4.229, de 1º de ju nho de 1963, au to ri za a do a ção de
bens e dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 10.204, de 22 de fe ve re i ro de 2001.

 AVISOS

 DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 36, de 2001 (nº 162 e 171/2001, na ori gem),
de 14 de fe ve re i ro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De -
ci são de Ple ná rio nº 59/2001, bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te a
ins pe ção re a li za da na Se ção de Ina ti vos e Pen si o nis -

tas do Co man do da 1ª Re gião Mi li tar (ór gão vin cu la do 
ao Mi nis té rio da De fe sa – Co man do do Exér ci to) (TC
– 012.078/99-9). À Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le.

Nº 37, de 2001 (nº 202 e 225/2001, na ori gem),
de 14 de fe ve re i ro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do
Acór dão de Ple ná rio nº 13/2001, bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, re fe -
ren te a au di to ria re a li za da no Con se lho Re gi o nal de
Me di ci na do Esta do de San ta Ca ta ri na, nas áre as de
li ci ta ções, con tra tos e pes so al, no pe río do de
01/01/1995 a 31/07/1997 (TC – 650.213/97-1). À Co -
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

Nº 38, de 2001 (nº 226 e 235/2001, na ori gem),
de 14 de fe ve re i ro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do
Acór dão de Ple ná rio nº 12/2001, bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, re fe -
ren te a au di to ria re a li za da na obra da BR 60/GO, no
tre cho com pre en di do en tre o en tron ca men to com a
BR 153 e a di vi sa do Dis tri to Fe de ral com o Esta do de
Go iás (TC – 008.536/2000-7). À Co mis são de Fis ca li -
za ção e Con tro le.

Nº 39, de 2001 (nº 260 e 269/2001, na ori gem), de 
fe ve re i ro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são da 2ª
Câ ma ra nº 27/2001, bem como dos res pec ti vos Re la tó -
rio e Voto que o fun da men tam, re fe ren te a au di to ria re a -
li za da na Se cre ta ria de Infra-Estrutura Hí dri ca do Mi nis -
té rio da Inte gra ção Na ci o nal e na Com pa nhia de De -
sen vol vi men to dos Va les do São Fran cis co e do Par na í -
ba – Co de vasf (TC – 004.296/2000-0). À Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le.

Nº 40, de 2001 (nº 151/2001, na ori gem), de 14 de 
fe ve re i ro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são de
Ple ná rio nº 45, de 2001, bem como dos res pec ti vos Re -
la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre au di to ria re a li -
za da nas obras de res ta u ra ção de tre chos das Ro do vi -
as Esta du a is MT-170, 175, 246, 270 e 343, si tu a das no
Esta do de Mato Gros so (TC-011.185/2000-1). 

(Os ex pe di en tes vão à Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le.)



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ex pe di en te do Juiz Dió ge nes Vi dal Pes soa
Neto, 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:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO
 SENADO FEDERAL

Ref.:
Ofí cio nº 281-1/2000-PRES
(Ga bi ne te da Pre si dên cia do Se na do da Re pú bli ca)
Bra sí lia-DF

Dió ge nes Vi dal Pes soa Neto, bra si le i ro, sol te i -
ro, ma gis tra do, do mi ci li a do e re si den te em Ma na -
us-AM, po den do ser en con tra do no Fó rum de Ma na -
us-AM (3ª Vara Cí vel), à Rua Ale xan dre Amo rim nº
285 – Apa re ci da – CEP 69.010-300, vem pe ran te
Vos sa Exce lên cia, com base no art. 5º, XXXIV, a, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, Re que rer có pi as in te gra is dos
pro ce di men tos re la ci o na dos no do cu men to aba i xo
iden ti fi ca do, ao fito de se pre ca ver em de fe sa am pla:

CPI DO JUDICIÁRIO 14-9-2000

Nú me ro do do cu men to 015509-99
Si tu a ção Arqui va do Ci en te
Tipo CARTA
Data Cor res pon dên cia 25-5-1999
Re ce bi men to 25-5-1999
Ca das tra men to 25-5-1999
Ci da de Ma na us
Cep
UF AM
Assun to
Emen ta
Clas si fi ca ção ACMJ – Pas ta Jus ti ça

Esta du al – Ama zo nas Tipo:
De nun cia
Men ci o na dos: – Juiz Di ge nes Pes soa; – Na Car -

ta em Ane xos:
...DIOGENES VIDAL PESSOA...
ANEXOS-CARTA COM DENÚNCIA DO

SINDICATO DOS TRABALHADORES DE MANAUS
INDEXAÇÃO: JUSTIÇA ESTADUAL
AMAZONAS:
– CORRUPÇÃO NA JUSTIÇA, MANAUS;
– SUBORNO, MANAUS.
– VIDE DENÚNCIA 0155072/99 ACMJ.

Des ti na tá rio
Re su mo da cor res pon dên cia: O re que ren te

de nun cia que o juiz Dió ge nes Vi dal Pes soa de Ma na -
us es ta ria os ten tan do uma ri que za in com pa tí vel com
seu sa lá rio e o de nun ci an te afir ma que esta ri que za
te ria sido ad qui ri da atra vés de su bor no.

Des pa chos: Ao Cor re ge dor-Geral da Jus ti ça do 
Esta do do Ama zo nas.

Co mu ni ca do
Apre ci a dor
Com Có pia

....................................................................................
E por es pe ci al fi ne za, Pe de-se que os do cu men -

tos so li ci ta dos aqui, se jam en ca mi nha dos para o se -
guin te en de re ço, em nome de Dió ge nes Vi dal Pes soa 
Neto:

Fó rum de Ma na us – AM (3ª Vara Cí vel)
Rua Ale xan dre Amo rim nº 285 – Apa re cia –

CEP 69.010-300
Espe ra de fe ri men to.
Ma na us, 16 de fe ve re i ro de 2001. – Dió ge nes

Vi dal Pes soa Neto
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex pe -

di en te lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces -
sa do do Re que ri men to n.º 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, co mu ni ca ção que será lida pelo
Sr. 1.º 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 (DF), 24 de fe ve re i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a sa tis fa ção de co mu ni car a Vos sa Exce -

lên cia que nes ta data es tou re as su min do o man da to
de Se na dor, pelo PFL-BA, do qual es ta va li cen ci a do
para ocu par o car go de Mi nis tro da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al, con for me pu bli ca ção no DOU de
hoje (có pia ane xa).

Sa u da ções, – Wal deck Orne las.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A co mu -

ni ca ção lida vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -

dên cia re ce beu do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral o Ofí cio
n.º S/4, de 2001, de 23 de fe ve re i ro úl ti mo, en ca mi -
nhan do para os fins pre vis tos no art. 52, in ci so X, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, có pia dos Pa re ce res da Pro cu -
ra do ria-Geral da Re pú bli ca, có pia das ver sões dos re -
gis tros ta qui grá fi cos dos jul ga men tos, das cer ti dões



de trân si to em jul ga do e dos acór dãos pro fe ri dos por
aque la Cor te, nos au tos das Ações Ori gi ná ri as n.ºs
526 e 512, que de cla ra ram a in cons ti tu ci o na li da de do
vo cá bu lo ”men sal“, cons tan te do art. 1.º, e, na to ta li -
da de, do art. 2.º, am bos da Lei n.º 8.870, de 18 de ju -
lho de 1989, do Esta do do Rio Gran de do Sul (gra ti fi -
ca ção de fé ri as para ma gis tra dos).

O ex pe di en te vai à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem n.º 92, de 2001, de 22
de fe ve re i ro úl ti mo pela qual o Pre si den te da Re pú bli -
ca, nos ter mos do art. 52 e in ci sos V da Cons ti tu i ção
Fe de ral so li ci ta seja au to ri za da a con tra ta ção de ope -
ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a até se -
te cen tos e cin qüen ta e sete mi lhões, qui nhen tos e oi -
ten ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca de
prin ci pal en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Ban co Inter na ci o nal de Re cons tru ção e De sen vol vi -
men to – Bird, na mo da li da de de em prés ti mo pro gra -
má ti co de ajus te do se tor pú bli co em re co nhe ci men to
da im ple men ta ção das re for mas es tru tu ra is das áre as 
fis cal, ad mi nis tra ti va, fi nan ce i ra e de ges tão de re cur -
sos pú bli cos e ge ren ci a men to da dí vi da vi san do for ta -
le cer o ba lan ço de pa ga men to e am pli ar o vo lu me de
re ser vas dis po ní ve is e ga ran tir a sol vên cia fis cal no
mé dio e lon go pra zos.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia lem bra ao Ple ná rio que com pa re ce rá ao Se -
na do, no pró xi mo dia 7, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, S.
Ex.ª o Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res,
Emba i xa dor Cel so La fer, aten den do à con vo ca ção fe -
i ta atra vés do Re que ri men to nº 06, de 2001, do Sr.
Se na dor Pa u lo Har tung. 

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men -
des. (Pa u sa)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tas so Ro sa do.

O SR. TASSO ROSADO (PMDB – RN. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o Rio Gran de do Nor te está co me mo ran -
do o trans cur so do cen te ná rio de mor te da po e ti sa
Auta de Sou za, fato que ocor reu no dia 7 de fe ve re i ro
de 1901.

Ape sar dos pou cos anos que vi veu, a ilus tre po -
e ti sa fi gu ra en tre os ma i o res da li te ra tu ra po ti guar, ao
lado de Zila Ma me de e Câ ma ra Cas cu do.

Nas ci da na ci da de de Ma ca í ba, na Gran de Na -
tal, aos 12 de se tem bro de 1876, Auta de Sou za vi veu
ape nas 24 anos, aco me ti da que fora, aos 13 anos de
ida de, do en tão ter rí vel mal da tu ber cu lo se, que tan -
tas vi das ce i fou, prin ci pal men te em nos sa ju ven tu de.

Aos sete anos de ida de, como au to di da ta, Auta
de Sou za já lia e es cre via, per ten cen te que era à tra -
di ci o nal fa mí lia in te lec tu al do Rio Gran de do Nor te.

Por si nal, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
a nos sa ho me na ge a da de hoje, Auta de Sou za, era
irmã de um ex-membro des ta Casa, o sa u do so Se na -
dor Elói de Sou za, que tan to sou be hon rar o man da to
ou tor ga do pe los po ti gua res. Tam bém era irmã do não
me nos ilus tre es cri tor Hen ri que Cas tri ci a no, já de sa -
pa re ci do, res pon sá vel pela idéia da fun da ção da
Esco la Do més ti ca de Na tal, cujo nome ex tra po la as
fron te i ras do pró prio Rio Gran de do Nor te.

Com uma vida tão cur ta, o que é de la men tar,
Auta de Sou za só teve opor tu ni da de de es cre ver um
li vro – Hor to –, fa zen do o seu lan ça men to, em 1900,
aos 23 anos de ida de, com pre fá cio de Ola vo Bi lac na
pri me i ra edi ção.

Se gun do o jor na lis ta e es cri tor Vi cen te Se re jo,
ci ta do pelo jor na lis ta Ail ton Me de i ros, no Jor nal de
Hoje, de Na tal, ”ne nhum ou tro nome en tre os po e tas
e pro sa do res pa pa-jerimuns dos úl ti mos cem anos,
re u niu em tor no de sua pro du ção uma for tu na crí ti ca
mais im por tan te do que a po e ti sa: Jack son Fi gue i re -
do, Nes tor Vic tor, Ola vo Bi lac, Alceu Amo ro so Lima,
Alfre do Bosi e Ma nu el Ban de i ra.“

To dos es ses e ou tros tan tos se ma ni fes ta ram fa -
vo ra vel men te so bre a pro du ção poé ti ca de Auta de
Sou za. Além do seu úni co li vro – Hor to –, a ge ni al po -
e ti sa po ti guar che gou a co la bo rar com os jor na is da
épo ca, fa zen do pu bli car seus po e mas, com o pse u dô -
ni mo de Hi lá rio das Ne ves.

Nas co me mo ra ções do seu cen te ná rio de mor -
te, o pes qui sa dor e es cri tor Cláu dio Gal vão, em boa
hora, lan çou O Can ci o ne i ro de Auta de Sou za, re u -
nin do par ti tu ras mu si ca is con ten do po e mas de Auta
de Sou za, que se trans for ma ram em le tras de can -
ções que o povo con sa grou ao lon go do tem po.

Auta de Sou za é pa tro na da ca de i ra nº 20 da
Aca de mia Nor te-rio-grandense de Le tras.

Na opor tu ni da de em que se ce le bra o cen te ná -
rio de mor te da gran de po e ti sa Auta de Sou za e na
con di ção atu al de um dos re pre sen tan tes do Rio
Gran de do Nor te no Se na do Fe de ral, por meio des te



pro nun ci a men to, que ro re gis trar em ata um voto de
re co nhe ci men to aos mé ri tos da ilus tre po e ti sa po ti -
guar, pelo bri lho de sua in te li gên cia e pela va li o sa
con tri bu i ção que deu, em tão pou co tem po, às le tras
do Rio Gran de Nor te e do Bra sil.

Re que i ro, ou tros sim, que a Pre si dên cia dê co -
nhe ci men to des ta ho me na gem à Aca de mia Nor -
te-rio-grandense de Le tras da qual Auta de Sou za é
pa tro na da Ca de i ra nº 20.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª

será aten di do, na for ma re gi men tal.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao 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, Srªs e Srs. Se na do res, hoje pela ma -
nhã re ce bi um te le fo ne ma do Go ver na dor de San ta
Ca ta ri na, Espe ri dião Amin, que co mi go par ti ci pou da
CPI dos Pre ca tó ri os. Inex pli ca vel men te aqui no ple -
ná rio do Se na do, pela in ter fe rên cia di re ta do Exe cu ti -
vo, tais pre ca tó ri os, após se rem com pro va da men te
fal sos, fo ram le ga li za dos. Os Go ver nos es ta du a is e
as Pre fe i tu ras fo ram con vi da dos pelo Ban co Cen tral e 
pe los pre pos tos do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so a trans fe ri-los para a União, tro cá-los por tí -
tu los fe de ra is, e re fi nan ciá-los ao lon go do tem po.

Mu i to bem, o Go ver na dor Espe ri dião Amin me
co mu ni ca que um juiz de uma Vara Fe de ral do Rio de
Ja ne i ro ten tou fa zê-los va ler; no en tan to, San ta Ca ta -
ri na re cor reu ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça. Se na dor 
Ge ral do Melo, Vi ce-Presidente da CPI dos Pre ca tó ri -
os, que co nos co tra ba lhou nes se pro ces so todo, o
STJ de cla rou a com pe tên cia para jul gar a exis tên cia
ou não des ses pre ca tó ri os ex clu si va do Tri bu nal de
Jus ti ça de San ta Ca ta ri na, que, em de ci são já tran si -
ta da em jul ga do, con si de rou os tí tu los nu los de ple no
di re i to, anu lan do in clu si ve a ses são da Assem bléia
Le gis la ti va de San ta Ca ta ri na que os apro vou. Por tan -
to, ins ta dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca e por uma
de sas tra da de ci são do Se na do Fe de ral, à qual eu me
opus com ve e mên cia, Esta dos, como Ala go as e Per -
nam bu co, e Mu ni cí pi os, como Osas co e Cam pi nas,
tro ca ram es ses tí tu los por uma dí vi da re fi nan ci a da da
União, tro ca ram por tí tu los fe de ra is, e es tão de ven do
es sas quan ti as que não de ve ri am nun ca ter re co nhe -
ci do como vá li das.

Fico, como fi quei até ago ra, pra ti ca men te iso la -
do nes se pro ces so, na com pa nhia ex clu si va do Se na -
dor Espe ri dião Amin, iso la men to que se trans for ma,
nes te mo men to, numa vi tó ria; uma vi tó ria mi nha, que

não me do brei aos ar gu men tos do Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, au tor do pro je to de le ga li za ção dos tí tu -
los e do Go ver no Fe de ral, e vi tó ria, aci ma de tudo, do
Go ver na dor Espe ri dião Amin, que não se do brou às
pres sões e às con ve niên ci as po lí ti cas. S. Exª es te ve
na úl ti ma sex ta-feira aqui em Bra sí lia para re que rer
ao Ban co Cen tral que re ti re do pas si vo de San ta Ca -
ta ri na, para cál cu lo de en di vi da men to e ou tras con se -
qüên ci as le ga is, o va lor dos pre ca tó ri os nu los de ple -
no di re i to, com nu li da de de cre ta da pelo Tri bu nal de
Jus ti ça de San ta Ca ta ri na, que teve a com pe tên cia
re co nhe ci da pelo Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

Andou bem o Go ver na dor Espe ri dião Amin. Mal
an dou o Se na do da Re pú bli ca, Pre fe i tos e Go ver na -
do res que aca ba ram por le ga li zar a pa ti fa ria e a ne go -
ci a ta as sim de cla ra das por una ni mi da de pelo Ple ná -
rio do Se na do. Vol tou atrás o Ple ná rio do Se na do por
pres sões de gru pos fi nan ce i ros e con ve niên ci as po lí -
ti cas. O Se na do vol tou atrás in de vi da men te. Têm ago -
ra os Se na do res mu i to tem po para re fle tir e se ar re -
pen der do aço da men to com que fa vo re ce ram os
gâng ste res do sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal. Fica o
exem plo de San ta Ca ta ri na e a re pro va ção pú bli ca
que faço ao Go ver no de Per nam bu co e aos ou tros
Go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is, que se do bra ram a
con ve niên ci as das ins ti tu i ções fi nan ce i ras, ins ti tu i -
ções que se trans for ma ram numa ver da de i ra qua dri -
lha a rou bar Esta dos e Mu ni cí pi os.

Sr. Pre si den te, era essa a co mu ni ca ção que eu
que ria fa zer nes ta se gun da-feira ao Ple ná rio do Se -
na do Fe de ral e à opi nião pú bli ca bra si le i ra por meio
da TV Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, por vin te mi nu tos, ao Se na dor Luiz Otá -
vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – 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, uma pes qui sa
re a cen de o gran de so nho de en con trar pe tró leo no
sub so lo do Pará, meu Esta do. Mes mo sem ha ver para 
isso uma úni ca ra zão ob je ti va, sem pre hou ve no Pará, 
de for ma di fu sa, mas per sis ten te, a cren ça na exis tên -
cia de pe tró leo no Arqui pé la go do Ma ra jó. Alguns re -
ba tes fal sos, in clu si ve, já acon te ce ram, e com re per -
cus são na ci o nal. No fi nal da dé ca da de 70, o Mi nis tro
de Mi nas e Ener gia do Go ver no Ge i sel, Shi ge aky
Ueki, de sem bar cou cer ta tar de em Val-de-Cans e, no
pró prio ae ro por to, deu uma en tre vis ta bom bás ti ca à
im pren sa.

Co lo ca dos so bre a mesa do Mi nis tro, al guns
fras cos con ti nham um lí qui do es cu ro e vis co so. Pro -
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ce den te do Ma ra jó, onde es ti ve ra em vi si ta de tra ba -
lho para acom pa nhar a fase fi nal das pes qui sas ali re -
a li za das pela Pe tro bras, o Mi nis tro con fir mou a des -
co ber ta de pe tró leo em ter ri tó rio ma ra jo a ra. Con ce -
den do a si pró prio o be ne fí cio da dú vi da, Shi ge aky
Ueki fez ape nas a res sal va de que fal ta va ain da uma
ava li a ção so bre as di men sões da ocor rên cia para
ates tar ou não a vi a bi li da de eco nô mi ca de sua ex plo -
ra ção. Pre su me-se que o es tu do te nha dado em
nada, vis to que de po is dis so nem o pró prio Mi nis tro
vol tou mais a to car no as sun to.

Nem por isso, to da via, mor reu a mís ti ca do pe -
tró leo ma ra jo ra ra. Cer ca de uma dé ca da de po is, cou -
be ao en tão Pre si den te José Sar ney – atu al men te
nos so co le ga – brin dar a Na ção com a no tí cia es pe ta -
cu lar: a Pe tro bras des co bri ra no Ma ra jó, se gun do ele,
um len çol de pe tró leo se me lhan te aos exis ten tes na
Ará bia Sa u di ta. O al vo ro ço pro vo ca do pelo anún cio
pre si den ci al, po rém, du rou pou co. A pró pria Pe tro -
bras se en car re ga ria, al guns dias de po is, de mi ni mi -
zar a im por tân cia da su pos ta des co ber ta, sob a jus ti fi -
ca ti va de que o pe tró leo en con tra do pe las suas son -
das não ti nha va lor co mer ci al.

Hoje, to da via, gra ças ao Pre si den te José Sar -
ney, ilus tre mem bro des ta Casa, re pre sen tan te do
Esta do do Ama pá, te mos de vol ta aos Esta dos do
Pará e Ama pá a Bri tish Pe tro le um e a Esso, de ten to -
ras de con ces são ad qui ri da em con cor rên cia pú bli ca
pro mo vi da pela Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo – ANP.
Essa ini ci a ti va faz com que o Nor te do Bra sil, em es -
pe ci al es ses dois Esta dos, te nha no va men te não só a
es pe ran ça, mas a cer te za de que re al men te há pe tró -
leo e gás nas cos tas do Ama pá e do Pará.

Esti ve, re cen te men te, acom pa nhan do o Go ver -
na dor Almir Ga bri el em vi si ta ao na vio mais mo der no
de pes qui sa e per fu ra ção de po ços de pe tró leo do
mun do. Tra ta-se de um na vio ame ri ca no, de ban de i ra
pa na me nha, con tra ta do pela Bri tish Pe tro le um, que
ini cia suas ope ra ções esta se ma na no meu Esta do.

Em 90 dias, te re mos a con fir ma ção da quan ti da -
de de pe tró leo exis ten te nas águas pro fun das das
cos tas do Pará e do Ama pá. Com isso, cer ta men te,
além dos re cur sos mi ne ra is e das con di ções cli má ti -
cas que pos si bi li tam a ge ra ção de inú me ras ri que zas
– como a pro du ção de grãos, de mi né ri os, a ex tra ção
de ma de i ra e a pes ca –, aque la re gião terá con di ções
de pro du zir ain da mais essa, trans for man do o seu
per fil nos pró xi mos anos.

Qu an do es ti ve mos na cos ta pa ra en se, pre ci sa -
men te em Sa li nó po lis, fo mos in for ma dos de que,
após a ve ri fi ca ção e a con fir ma ção des sa ja zi da, ha -

ve rá o iní cio da ex plo ra ção do pe tró leo, com a cons -
tru ção das pla ta for mas e, de po is, da re fi na ria de pe -
tró leo. Isso fará com que, além da ge ra ção de em pre -
go e ren da, si ga mos o exem plo do Esta do do Rio de
Ja ne i ro, que re ce be os ro yal ti es pela pro du ção do
pe tró leo em seu li to ral. Ain da mais, re la ti va men te ao
as pec to lo gís ti co, em pre sas re gi o na is, tra ba lha do res
da nos sa re gião, em es pe ci al do nos so Esta do, po de -
rão par ti ci par des se novo mo men to, ten do em vis ta a
ne ces si da de de ter mos sup pli es, que são os em pu -
xa do res e os re bo ca do res de al to-mar, para dar apo io
à pla ta for ma de pe tró leo, bem como o in cre men to da
ca pa ci da de dos nos sos es ta le i ros, que te rão de se
mo der ni zar, adap tar-se a essa nova de man da.

Te nho cer te za de que não só te re mos opor tu ni -
da de de tra zer es sas ri que zas para o Esta do, mas
prin ci pal men te para o Bra sil, como fa ze mos hoje com
o nos so mi né rio, cu jas ex por ta ções atin gem mais de
US$2 bi lhões de dó la res por ano. Te re mos opor tu ni -
da de tam bém de ge rar, quem sabe, tec no lo gi as que
pos sam fa zer com que o nos so tra ba lha dor par ti ci pe
des se mo men to tão im por tan te para to dos nós.

Nos li mi tes do cha ma do “Cone Ama zô ni co”, um
con sór cio in ter na ci o nal vem re a li zan do uma sé rie de
es tu dos des de o fi nal de 1999. A área pes qui sa da, lo -
ca li za da a Nor des te de Ma ca pá, a uma dis tân cia de
mais de 250km da cos ta, mede 39000km2 de su per fí -
cie, di vi di da em dois blo cos li mí tro fes – um ao Nor te,
me din do 25000km2; ou tro, ao Sul, com 14000km2. So -
ma dos, os dois cam pos pos su em uma área equi va -
len te ao ta ma nho da Ingla ter ra. Re pi to: a área onde
se rão per fu ra dos os po ços, de li mi ta da pe las pró pri as
con ces si o ná ri as, é equi va len te ao ter ri tó rio da Ingla -
ter ra.

Esse tra ba lho re sul ta de dois acor dos de ex plo -
ra ção de hi dro car bo ne tos, fir ma dos com a Agên cia
Na ci o nal de Pe tró leo (ANP) pela BP Bra sil Ltda. (em -
pre sa do Gru po BP Amo co) e suas as so ci a das Bri tish 
Bor neo, ELF, Esso, Pe tro bras e Shell, com vis tas à ex -
plo ra ção de pe tró leo e gás em águas pro fun das da
Ba cia da Foz do Ama zo nas. Por es ses acor dos, a BP
se com pro me teu a ob ter e pro ces sar da dos tri di men -
si o na is de pes qui sa sís mi ca, co lher e es tu dar amos -
tras do le i to ma ri nho e fa zer a per fu ra ção de dois po -
ços ini ci a is de ex plo ra ção.

A ter ce i ra e de ci si va eta pa das pes qui sas co me -
çou na ter ça-feira, dia 27, pou cos dias de po is de an -
co rar na Cos ta de Sa li nó po lis o na vio Glo mar C. R. Lu -
igs, de pro pri e da de da em pre sa ame ri ca na Glo bal
Ma ri ne. Apon ta do como o mais mo der no e o mais
bem equi pa do do mun do para tra ba lhos de per fu ra -
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ção, esse na vio, vi si ta do no dia 22 pelo Go ver na dor
Almir Ga bri el, fará aqui o seu ter ce i ro poço. Os dois
pri me i ros fo ram per fu ra dos no Gol fo do Mé xi co. Ele
pode fa zer per fu ra ções de até 6000m de pro fun di da de,
sen do 1500m na lâ mi na d’água e 4500m no sub so lo
ma ri nho. Os re sul ta dos des sas pri me i ras per fu ra ções
se rão co nhe ci dos em 90 dias, e são eles que vão di zer
se exis te ou não gás e/ou pe tró leo co mer ci al men te ex -
plo rá ve is na cos ta atlân ti ca do li to ral Nor te.

A úni ca ma ne i ra de se de ter mi nar ao cer to se
exis tem ou não hi dro car bo ne tos co mer ci al men te ex -
plo rá ve is na sub su per fí cie é por meio da per fu ra ção
de po ços de ex plo ra ção. Esse tra ba lho, que re quer o
do mí nio de uma tec no lo gia so fis ti ca da, é uma das es -
pe ci a li da des da Pe tro bras, em pre sa que é hoje uma
re fe rên cia in ter na ci o nal nas pes qui sas ma rí ti mas de
alta pro fun di da de.

Os dois po ços cuja per fu ra ção está sen do ini ci a -
da ago ra na cos ta do Pará e do Ama pá são, por tan to,
obras ti das como con clu si vas e de ter mi nan tes. Eles é
que vão di zer afi nal, num pra zo es ti ma do em 90 dias,
se te mos ou não pe tró leo ou de pó si tos de gás em vo -
lu mes pas sí ve is de ex plo ra ção. Esses po ços po dem
atin gir pro fun di da des en tre mil e seis mil me tros ou às
ve zes até mais, sen do a per fu ra ção sub me ti da a um
ge ren ci a men to am bi en tal ri go ro so, dis pos to pela le -
gis la ção bra si le i ra e pe las rí gi das nor mas in ter na ci o -
na is.

A aber tu ra, se gun do um ex pe ri en te téc ni co do
se tor, é cri a da por uma gran de bro ca de per fu ra ção
na ex tre mi da de de um tubo de aço, ro ta ci o na do por
um mo tor. Con for me o poço se apro fun da, ex ten sões
adi ci o na is de tu bos vão sen do aco pla das. O pro gres -
so é len to e as ta xas mé di as de per fu ra ção va ri am de
cin qüen ta a cem me tros por dia. A cer tas pro fun di da -
des, é ne ces sá rio re co brir as pa re des do poço com
re ves ti men to de aço, evi tan do-se as sim o ris co de co -
lap so de suas la te ra is e per mi tin do aos en ge nhe i ros o 
con tro le per ma nen te da pres são in ter na.

A per fu ra ção de um poço, se gun do o mes mo
téc ni co, gera uma quan ti da de sig ni fi ca ti va de frag -
men tos de ro cha, que de vem ser ge ren ci a dos. Espe -
ci fi ca men te em re la ção ao dois po ços que es tão sen -
do per fu ra dos na cos ta pa ra en se, os exe cu ti vos BP já
têm pla nos con so li da dos para lim pe za e re mo ção
des ses frag men tos, in clu si ve com par te do es tu do
am bi en tal de pré-produção. A em pre sa ado tou to dos
os cu i da dos ne ces sá ri os para que as ope ra ções de
per fu ra ção não re sul tem em emis sões não con tro la -
das de subs tân ci as no ci vas ao meio am bi en te – se -
jam elas só li das, lí qui das ou ga so sas –, afir mou um

di re tor da BP Bra sil, du ran te re cen te es ta da em Sa li -
nó po lis.

Espe ran ço so, mas pru den te, evi tan do cla ra -
men te cri ar ex pec ta ti vas que pos sam afi nal não se
con fir mar, o Se cre tá rio Exe cu ti vo de Indús tria, Co -
mér cio e Mi ne ra ção, Ra mi ro Ben tes, diz que, como
to dos os pa ra en ses, ele tor ce pela des co ber ta de pe -
tró leo no li to ral atlân ti co, na cos ta do Pará. Ele res sal -
ta, po rém, que a sim ples des co ber ta de gás co mer ci -
al men te ex plo rá vel já re pre sen ta ria, por si só, um fa -
tor ex cep ci o nal da ace le ra ção do cres ci men to eco nô -
mi co do Esta do, ”mu i to me nos pe los seus be ne fí ci os
di re tos e mu i to mais pelo efe i to de sua uti li za ção“, res -
sal ta.

O ti tu lar da Se i com lem bra, a pro pó si to, que o
Go ver no do Ce a rá está cons tru in do, na sua cos ta ma -
rí ti ma, o Por to de Pe cem, pró xi mo a For ta le za, já an -
te ven do a ne ces si da de da im por ta ção de gás para ali -
men ta ção do seu par que in dus tri al. Pelo mes mo ca -
mi nho está se guin do tam bém o Esta do de Per nam bu -
co, com as obras de com ple men ta ção do Por to de Su -
a pe. ”Se eles fa zem es ses in ves ti men tos ape nas para 
te rem a opor tu ni da de de aces so ao pro du to im por ta -
do, isso dá bem uma idéia do que po de ria re pre sen tar 
para nós, aqui, a des co ber ta de gás no nos so li to ral“,
acres cen tou.

Even tu a is des co ber tas nes sa área, seja de gás
ou pe tró leo, ou mes mo dos dois, con tri bu i ri am tam -
bém, se gun do ele, para dar mag ni tu de ím par a ou tros
pro je tos que vêm sen do to ca dos pelo Go ver no do
Esta do, al guns de les com re cur sos pró pri os e ou tros
em par ce ria com a União e ini ci a ti va pri va da. Um des -
ses pro je tos é a com ple men ta ção da in fra-estrutura
do Por to de Vila do Con de, em con jun to com a Com -
pa nhia Do cas do Pará e ver bas or ça men tá ri as da
União, com a par ti ci pa ção do Gru po Vale do Rio
Doce.

Ou tro em pre en di men to men ci o na do por Ra mi ro 
Ben tes é o da Alça Viá ria, em fase de im plan ta ção
pelo Esta do e já de fi ni do como de pri o ri da de má xi ma
pelo Go ver na dor Almir Ga bri el. Além de in ter li gar as
duas áre as mais po pu lo sas do Esta do, con for me fri -
sa, a Alça Viá ria vai in te grar de fi ni ti va men te à eco no -
mia do Esta do as re giões de ten to ras de ma i or po ten -
ci al pro du ti vo. ”Essas duas obras – Alça Viá ria e o
Por to de Vila do Con de – cres ce ri am enor me men te
de im por tân cia na hi pó te se da des co ber ta de gás ou
pe tró leo“, as si na la.

No caso es pe cí fi co de Vila do Con de, lem bra
Ra mi ro Ben tes que, sem um com ple xo por tuá rio mo -
der no e de alta ca pa ci da de ope ra ci o nal, o Pará cor re -
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ria o ris co de as sis tir, no fu tu ro, ao es co a men to de
boa par te de suas ri que zas pelo por to do Ce a rá ou
mes mo de Per nam bu co, como já acon te ce hoje com
sa í da de bens mi ne ra is pelo por to do Ma ra nhão.

Acres cen tan do-se ain da a es ses em pre en di -
men tos os gran des ei xos hi dro viá ri os con ce bi dos
pelo Esta do ou já em exe cu ção – como as hi dro vi as
do Ara gua ia/To can tins, do Ma ra jó, do Ca pim e do Ta -
pa jós –, des ta ca o Se cre tá rio da Se i com que es ta rá
mon ta da no Pará uma in fra-estrutura ver da de i ra men -
te co los sal, ca paz de im pul si o nar o pro ces so de de -
sen vol vi men to do Esta do a um rit mo tal vez sem pre -
ce den tes na his tó ria do País – in clu si ve no to can te ao
ple no apro ve i ta men to de suas pró pri as ri que zas mi -
ne ra is. 

Sr. Pre si den te, eu pe di ria que o ar ti go pu bli ca do
no jor nal O Li be ral de on tem, do jor na lis ta Frank Si -
que i ra, fos se tam bém in clu í do nos Ana is des ta Casa,
ane xo ao meu pro nun ci a men to.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LUIZ OTÁVIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO

Pes qui sa re a cen de so nho do pe tró leo
no sub so lo pa ra en se

Mes mo sem ha ver para isso uma úni ca ra zão ob je ti va,
sem pre hou ve no País, de for ma di fu sa mas per sis ten te, a cren ça 
na exis tên cia de pe tró leo no ar qui pé la go do Ma ra jó. Alguns re ba -
tes fal sos, in clu si ve, já acon te ce ram,  com re per cus são na ci o nal.
No fi nal da dé ca da de 70, o mi nis tro de Mi nas e Ener gia do go -
ver no Ge i sel, Shi ge aky Ueki, de sem bar cou cer ta tar de em
Val-de-Cans e, no pró prio ae ro por to, deu uma en tre vis ta bom bás -
ti ca à Impren sa.

Co lo ca dos so bre a mesa do mi nis tro, al guns fras cos con ti -
nham um lí qui do es cu ro e vis co so. Pro ce den te do Ma ra jó, aon de
es ti ve ra em vi si ta de tra ba lho para acom pa nhar a fase fi nal de
pes qui sas ali re a li za das pela Pe tro brás, o mi nis tro con fir mou a
des co ber ta de pe tró leo em ter ri tó rio ma ra jo a ra. Con ce den do a si
pró prio o be ne fí cio da dú vi da, Shi ge aky Ueki fez ape nas a res sal -
va de que fal ta va ain da uma ava li a ção so bre as di men sões da
ocor rên cia, para ates tar ou não a vi a bi li da de eco nô mi ca de sua
ex plo ra ção. Pre su me-se que o es tu do te nha dado em nada, vis to
que de po is dis so nem o pró prio mi nis tro vol tou mais a to car no
as sun to.

Nem por isso to da via, mor reu a mís ti ca do pe tró leo ma ra -
jo a ra. Cer ca de uma dé ca da de po is, cou be ao en tão pre si den te
José Sar ney brin dar a Na ção com uma no tí cia es pe ta cu lar. A Pe -
tro brás des co bri ra no Ma ra jó, se gun do ele, um len çol de pe tró leo
se me lhan te aos exis ten tes na Ará bia Sa u di ta. O al vo ro ço pro vo -
ca do pelo anún cio pre si den ci al, po rém, du rou pou co. A pró pria
Pe tro brás se en car re ga ria, pou cos dias de po is de mi ni mi zar a im -
por tân cia da su pos ta des co ber ta sob a jus ti fi ca ti va de que o pe -
tró leo en con tra do pe las suas son das não ti nha va lor co mer ci al.

Se a cren ça do ca bo clo ma ra jo a ra e de boa par te da so ci -
e da de pa ra en se con se guiu re sis tir até mes mo às frus tra ções re -
sul tan tes de gar fes go ver na men ta is, é pos sí vel que ela aca be
sen do afi nal pre mi a da nes te iní cio de mi lê nio. Se as des co ber tas
tão es pe ra das não vi e ram do sub so lo elas po de rão vir das águas
as mes mas águas que, sob a in fluên cia do del ta ama zô ni co, ba -
nham no li to ral atlân ti co uma gi gan tes ca ba cia se di men tar, cu jas
ca rac te rís ti cas ge o ló gi cas sem pre fo ram re co nhe ci das, pe los pró -
pri os téc ni cos, como pro pí ci as ao de sen vol vi men to de hi dro car -
bo ne tos.

E é exa ta men te nes sa área, que es ta be le ce os li mi tes do
cha ma do “cone ama zô ni co”, que um con sór cio in ter na ci o nal vem
re a li zan do uma sé rie de es tu dos des de o fi nal de 1999. Lo ca li za -
da a nor des te de Ma ca pá, a uma dis tân cia de mais de 250 km da 
cos ta, a área pes qui sa da mede 39 mil qui lô me tros qua dra dos de
su per fí cie, di vi di da em dois blo cos li mí tro fes – um ao nor te, me -
din do 25 mil qui lô me tros, e ou tro ao sul, com 14 mil qui lô me tros
qua dra dos. So ma dos, os dois cam pos pos su em uma área equi -
va len te ao ta ma nho da Ingla ter ra.

Esse tra ba lho re sul ta de dois acor dos de ex plo ra ção de hi -
dro car bo ne tos, fir ma dos com a Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo
(ANP) pela BP Bra sil Ltda., (em pre sa do gru po BP Amo co) e
suas as so ci a das Bri tish Bor neo, Elf, Esso, Pe tro brás e Shell, com 
vis tas à ex plo ra ção de pe tró leo e gás em águas pro fun das da ba -
cia da foz do Ama zo nas. Por es ses acor dos, a BP se com pro me -
teu a ob ter e pro ces sar da dos tri di men si o na is de pes qui sa sís mi -
ca, co lher e es tu dar amos tras do le i to ma ri nho e fa zer a per fu ra -
ção de dois po ços ini ci a is de ex plo ra ção.

A ter ce i ra e de ci si va eta pa das pes qui sas co me çou na ter -
ça-feira, dia 27, pou cos dias de po is de an co rar na cos ta de Sa li -
nó po lis o na vio Glo mar C. R. Lu igs, de pro pri e da de da em pre sa
ame ri ca na Glo bal Ma ri ne. Apon ta do como o mais mo der no e o
mais bem equi pa do do mun do para tra ba lhos de per fu ra ção, esse 
na vio, vi si ta do no dia 22 pelo go ver na dor Almir Ga bri el, fará aqui
o seu ter ce i ro poço. Os dois pri me i ros fo ram per fu ra dos no Gol fo
do Mé xi co. Ele pode fa zer per fu ra ções de até seis mil me tros de
pro fun di da de, sen do 1.500 na lâ mi na d’água e 4.500 m no sub so -
lo ma ri nho. Os re sul ta dos des sas pri me i ras per fu ra ções se rão co -
nhe ci dos em 90 dias, e são eles que vão di zer se exis te ou não
gás e/ou pe tró leo co mer ci al men te ex plo rá ve is na cos ta atlân ti ca
do li to ral nor te.

Re sul ta do deve sair em 90 dias

A úni ca ma ne i ra de se de ter mi nar ao cer to se exis tem ou
não hi dro car bo ne tos co mer ci al men te ex plo rá ve is na su per fí cie é
atra vés da per fu ra ção de po ços de ex plo ra ção. Esse tra ba lho,
que re quer o do mí nio de uma tec no lo gia so fis ti ca da, é uma das
es pe ci a li da des da Pe tro brás, em pre sa que é hoje uma re fe rên cia
in ter na ci o nal nas pes qui sas ma rí ti mas de alta pro fun di da de.

Os dois po ços cuja per fu ra ção está sen do ini ci a da ago ra,
na cos ta do Pará e do Ama pá, são, por tan to, obras ti das como
con clu si vas e de ter mi nan tes. Eles é que vão di zer afi nal, num
pra zo es ti ma do em 90 dias, se te mos ou não pe tró leo ou de pó si -
tos de gás em vo lu mes pas sí ve is de ex plo ra ção. Esses po ços po -
dem atin gir pro fun di da des en tre mil e seis mil me tros ou as ve zes 
até mais, sen do a per fu ra ção sub me ti da a um ge ren ci a men to am -
bi en tal ri go ro so, dis pos to pela le gis la ção bra si le i ra e pe las rí gi das 
nor mas in ter na ci o na is.

A aber tu ra, se gun do um ex pe ri en te téc ni co do se tor, é cri -
a da por uma gran de bro ca de per fu ra ção na ex tre mi da de de um
tubo de aço, ro ta ci o na do por um mo tor. Con for me o poço se apro -
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fun da, ex ten sões adi ci o na is de tu bos vão sen do aco pla das. O
pro gres so é len to e as ta xas mé di as de per fu ra ção va ri am de 50
a 100 me tros por dia. A cer tas pro fun di da des, é ne ces sá rio re co -
brir as pa re des do poço com re ves ti men to de aço, evi tan do-se as -
sim o ris co de co lap so de suas la te ra is e per mi tin do aos en ge -
nhe i ros o con tro le per ma nen te da pres são in ter na.

Uma vez que o blo co ini ci al de re ves ti men to te nha sido ci -
men ta do ao poço, é usu al pre en chê-lo com a lama de per fu ra ção, 
que lu bri fi ca e res fria a bro ca, car re ga frag men tos de ro cha para
a su per fí cie e pre vi ne que as la te ra is do poço des mo ro nem, ao
mes mo tem po em que con tro la tam bém a pres são so bre as ro -
chas que es tão sen do per fu ra das.

A per fu ra ção de um poço, se gun do o mes mo téc ni co, gera
uma quan ti da de sig ni fi ca ti va de frag men tos de ro chas, que de -
vem ser ge ren ci a dos. Espe ci fi ca men te em re la ção aos dois po ços 
que es tão sen do per fu ra dos na cos ta pa ra en se, os exe cu ti vos da
BP já têm pla nos con so li da dos para lim pe za e re mo ção des ses
frag men tos, in clu si ve como par te do es tu do am bi en tal de
pré-produção. A em pre sa ado tou to dos os cu i da dos ne ces sá ri os
para que as ope ra ções de per fu ra ção não re sul tem em emis sões
não con tro la das de subs tân ci as no ci vas ao meio am bi en te – se -
jam elas só li das, lí qui das ou ga so sas –, afir mou um di re tor da BP 
Bra sil, du ran te sua re cen te es ta da em Sa li nó po lis.

Um poço tí pi co, em sub su per fí cie, leva en tre 30 e 90 dias
para ser per fu ra do, va ri an do esse pra zo de acor do com a pro fun -
di da de e as con di ções do ter re no, que po dem ofe re cer ma i or ou
me nor grau de di fi cul da de à pe ne tra ção dos equi pa men tos. Ao
tér mi no da per fu ra ção, os po ços são usu al men te aban do na dos,
pro vi den ci an do a em pre sa res pon sá vel a re mo ção das ins ta la -
ções e de to dos os equi pa men tos. Tam pões de ci men to são ajus -
ta dos à aber tu ra para evi tar pos sí ve is va za men tos de lí qui dos, de 
tal for ma que ne nhu ma evi dên cia da es ca va ção per ma ne ce na
su per fí cie após o tér mi no das ope ra ções. (F.S.)

Des co ber ta ace le ra cres ci men to
Espe ran ço so, mas pru den te, evi tan do cla ra men te cri ar ex -

pec ta ti vas que pos sam afi nal não se con fir mar, o se cre tá rio exe cu -
ti vo de Indús tria, Co mér cio e Mi ne ra ção, Ra mi ro Ben tes, diz que,
como to dos os pa ra en ses, ele tor ce pela des co ber ta de pe tró leo
no li to ral atlâ ti co, na cos ta do Pará. Ele res sal ta, po rém, que a sim -
ples des co ber ta de gás co mer ci al men te ex plo rá vel já re pre sen ta -
ria, por si só, um fa tor ex cep ci o nal de ace le ra ção do cres ci men to
eco nô mi co do Esta do. “Mu i tos me nos pe los seus be ne fí ci os di re -
tos, e mu i to mais pelo efe i to de sua uti li za ção,” res sal ta.

O ti tu lar da Se i com lem bra, a pro pó si to, que o go ver no do
Ce a rá está cons tru in do, na sua cos ta ma rí ti ma, o por to de Pe -
cem, pró xi mo a For ta le za, já an te ven do a ne ces si da de da im por -
ta ção de gás para ali men ta ção do seu par que in dus tri al. Pelo
mes mo ca mi nho está se guin do tam bém o Esta do de Per nam bu -
co, com as obras de com ple men ta ção do por to de Su a pe. “Se
eles fa zem es ses in ves ti men tos ape nas para te rem a opor tu ni da -
de de aces so ao pro du to im por ta do, isso dá bem uma idéia do
que po de ria re pre sen tar para nós aqui, a des co ber ta de gás no
nos so li to ral,” acres cen tou.

Even tu a is des co ber tas nes ta área – seja de gás ou pe tró -
leo, ou mes mo dos dois – con tri bu i ri am tam bém, se gun do ele,
para dar mag ni tu de ím par a ou tros pro je tos que vêm sen do to ca -
dos pelo go ver no do Esta do, al guns de les com re cur sos pró pri os
e ou tros em par ce ria com a União e a ini ci a ti va pri va da. Um des -
ses pro je tos é a com ple men ta ção da in fra-estrutura do por to de
Vila do Con de, em con jun to com a Com pa nhia Do cas do Pará e

ver bas or ça men tá ri as da União, com a par ti ci pa ção do gru po
Vale do Rio Doce.

Ou tro em pre en di men to men ci o na do por Ra mi ro Ben tes é
o da alça viá ria, em fase de im plan ta ção pelo Esta do e já de fi ni do 
como de pri o ri da de má xi ma pelo go ver na dor Almir Ga bri el. Além
de in ter li gar as duas áre as mais po pu lo sas do Esta do, con for me
fri sa, a alça viá ria vai in te grar de fi ni ti va men te à eco no mia do
Esta do as re giões de ten to ras de ma i or po ten ci al pro du ti vo.

“Essas duas obras – a alça viá ria e o por to de Vila do Con -
de – cres ce ri am enor me men te de im por tân cia na hi pó te se da
des co ber ta de gás ou pe tró leo,” as si na la.

No caso es pe cí fi co de Vila do Con de, lem bra Ra mi ro Ben -
tes que, sem um com ple xo por tuá rio mo der no e de alta ca pa ci da -
de ope ra ci o nal, o Pará cor re ria o ris co de as sis tir, no fu tu ro, ao
es co a men to de boa par te de suas ri que zas pelo por to do Ce a rá
ou mes mo de Per nam bu co, como já acon te ce hoje com a sa í da
de bens mi ne ra is pelo por to do Ma ra nhão.

Acres cen tan do-se ain da a es ses em pre en di men tos os
gran des ei xos hi dro viá ri os con ce bi dos pelo Esta do ou já em exe -
cu ção – como as hi dro vi as do Ara gua ia/To can tins, do Ma ra jó, do
Ca pim e do Ta pa jós –, des ta ca o se cre tá rio da Se i com que es ta rá 
mon ta da no Pará uma in fra-estrutura ver da de i ra men te co los sal,
ca paz de im pul si o nar o pro ces so de de sen vol vi men to do Esta do
a um rit mo tal vez sem pre ce den tes na his tó ria do País – in clu si ve 
no to can te ao ple no apro ve i ta men to de suas pró pri as ri que zas
mi ne ra is. (F.S.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 José Edu ar do
Du tra, por vin te mi nu tos.

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, na ter -
ça-feira da se ma na que an te ce deu o Car na val, ou vi -
mos, nes ta Casa, o pro nun ci a men to do Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães e, de po is, em res pos ta a esse
pro nun ci a men to, o dis cur so do Se na dor Re nan Ca lhe -
i ros, Lí der do PMDB, am bos apre sen tan do uma sé rie
de re que ri men tos à Mesa. Esses dois Se na do res, de
par ti dos da base go ver nis ta, têm, du ran te es ses seis
anos, de for ma per ma nen te, vo ta do a fa vor dos pro je -
tos do Go ver no, de fen di do o Go ver no Fe de ral. 

Nes ses pro nun ci a men tos e nos re que ri men tos
apre sen ta dos, há al gu mas de nún ci as en vol ven do mi -
nis tros do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. Na -
tu ral men te, o PMDB le van ta sus pe i ções e faz ila ções
a res pe i to de pos sí ve is ir re gu la ri da des em mi nis té ri os 
co man da dos pelo PFL. A mes ma co i sa ob ser va mos
em re la ção ao pro nun ci a men to do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, que fa zia acu sa ções, le van ta va
sus pe i ções e ila ções em re la ção a mi nis té ri os co man -
da dos pelo PMDB.

Ao tér mi no do pro nun ci a men to do Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros, eu subi à tri bu na e fiz um ape lo a
Casa, mas me pa re ce que as li de ran ças dos ma i o res
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par ti dos fi ze ram ou vi dos de mer ca dor a esse ape lo.
Eu dis se que, sob o ris co de o Se na do Fe de ral se des -
mo ra li zar como ins ti tu i ção, sob o ris co de a opi nião
pú bli ca fi car com a ima gem de que aque les dois pro -
nun ci a men tos de Se na do res da base do mes mo Go -
ver no, que fa zi am acu sa ções re cí pro cas, não pas sa -
vam de um jogo de cena, o Con gres so Na ci o nal te ria
que se dis por a in ves ti gar as de nún ci as que es ta vam
sen do fe i tas. 

Pro pu se mos, en tão, a as si na tu ra em um re que -
ri men to de Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, que
ha via sido for mu la do pe las opo si ções e que vi sa va a
in ves ti gar to dos os fa tos e as de nún ci as que an te ce -
de ram o pro ces so de su ces são das Me sas da Câ ma -
ra e do Se na do. Dis se mos ain da que o pro ble ma não
era o teor do re que ri men to, por que, quan do foi ins ta -
la da a CPI do PC e, de po is, a CPI do Orça men to, ha -
via um en ten di men to na Casa de que era ne ces sá rio
se fa zer in ves ti ga ções so bre aque la acu sa ções. O re -
que ri men to foi ne go ci a do en tre as di ver sas li de ran ças
po lí ti cas e se fez um tex to que con ta va com a con cor -
dân cia de to dos; con se gui ram as as si na tu ras e ins ta -
lou-se a CPI. Dis se mos que es tá va mos dis pos tos a fa -
zer esse en ten di men to com as Li de ran ças da Ma i o ria,
no sen ti do de vi a bi li zar a ins ta la ção da CPI para que o
Con gres so Na ci o nal não se des mo ra li zas se.

Como eu dis se, in fe liz men te, pa re ce que as Li -
de ran ças do Go ver no, dos ma i o res par ti dos, in clu si ve 
os que es ta vam acu san do, fi ze ram ou vi dos de mer ca -
dor. De lá para cá, o no ti ciá rio po lí ti co de nos so País
pas sou a ter mu i ta se me lhan ça com o no ti ciá rio po li -
ci al. Sur gi ram mais de nún ci as, com ou tros fa tos, fi tas
que apa re ce ram, que te ri am sido des tru í das; de po is
des co bri ram que não ti nham sido des tru í das. Enfim,
epi só di os que co lo cam mais uma vez na ber lin da o
Con gres so Na ci o nal, que co lo cam sob a res pon sa bi li -
da de des ta Casa, sob o ris co de mais uma vez ela fa -
zer o pa pel não de Po der Le gis la ti vo in de pen den te,
mas sim de mi nis té rio es pe ci al para as sun tos par la -
men ta res do Pre si den te da Re pú bli ca. Por isso tor -
na-se ne ces sá rio que o Con gres so se dis po nha a fa -
zer essa in ves ti ga ção.

Nes se pe río do, sur giu a fa mo sa ma té ria da
IstoÉ. Já que não hou ve ses são de lá para cá, eu gos -
ta ria de ex pli ci tar de for ma cris ta li na a po si ção do
nos so Par ti do e a das Opo si ções, no Se na do, em re -
la ção ao epi só dio en vol ven do o Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães, par ti cu lar men te a sus pe i ta de que te -
ria ha vi do vi o la ção do voto se cre to na vo ta ção da cas -
sa ção do Se na dor Luiz Este vão.

Ini ci al men te, fa la mos em fa zer uma re pre sen ta -
ção quan do veio a pri me i ra no tí cia. De po is fi ze mos
uma aná li se e re sol ve mos fa zer uma de nún cia. Qu an -
do anun ci a mos o ins tru men to ju rí di co que uti li za ría -
mos, a im pren sa dis se: vo cês re cu a ram? Nós de -
mons tra mos que não. Pri me i ro as pec to: por que não a 
re pre sen ta ção? Alguns ten ta ram es ta be le cer um pa -
ra le lo en tre a po si ção do PT no caso do Se na dor Luiz
Este vão e a po si ção do PT ago ra em re la ção ao Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Como se o PT ti -
ves se to ma do po si ções di fe ren tes. Abso lu ta men te.

Como sur giu a re pre sen ta ção con tra o Se na dor
Luiz Este vão? Qual era a prin ci pal peça ane xa da à re -
pre sen ta ção para ser apre sen ta da como pro va? O
Re la tó rio da CPI do Ju di ciá rio. Por tan to, já ha via uma
in ves ti ga ção fe i ta pelo Se na do Fe de ral e que cons ta -
ta va de for ma ca bal que ha via re la ção en tre o Se na -
dor Luiz Este vão e a cons tru ção do TRT. Qual era a
fun ção do Con se lho de Éti ca? Ele ti nha a ta re fa de
ana li sar se essa vin cu la ção en tre o Se na dor Luiz
Este vão e a obra do TRT, que foi com pro va da na CPI
do Ju di ciá rio, im pli ca va ou não em que bra de de co ro
par la men tar com a con se qüen te pena caso o Con se -
lho e o Ple ná rio do Se na do en ten des sem que hou ve
que bra de de co ro par la men tar. 

Por tan to, o Se na do já ha via fe i to uma in ves ti ga -
ção que com pro va va essa re la ção en tre Luiz Este vão
e a obra do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho, o que é di -
fe ren te des te caso, em que há uma no tí cia gra ve com
ele men tos de pro va que po dem vir a com pro var que
seja ver da de i ra a his tó ria da que bra do si gi lo da vo ta -
ção. Mas, por en quan to, é uma no tí cia.

Qu e rer que ado tás se mos a mes ma po si ção que 
to ma mos em re la ção ao Se na dor Luiz Este vão era
pre ten der que ti vés se mos pe di do a sua cas sa ção
quan do sur giu a pri me i ra re por ta gem no jor nal e o pri -
me i ro che que que mos tra va ha ver vin cu la ção. Então,
são as pec tos ab so lu ta men te di fe ren tes, não ten do
ha vi do ne nhum re cuo na úl ti ma quin ta-feira, como
ago ra a im pren sa está ale gan do que re cu a mos, por -
que re sol ve mos fa zer um adi ta men to com os fa tos no -
vos que sur gi ram. 

Ora, se fi ze mos uma de nún cia na quin ta-feira
com base numa re por ta gem e, des de en tão, sur gi ram 
ou tras no tí ci as na IstoÉ di zen do que exis te a fita e no
jor nal Fo lha de S. Pa u lo afir man do que fun ci o ná ri os
do Se na do te ri am en tre ga do uma re la ção com a vo ta -
ção para o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, a úni -
ca ta re fa que res ta va a nós, na qua li da de de au to res
da que la de nún cia, era fa zer um adi ta men to à de nún -
cia, que é o que es ta mos fa zen do hoje, ane xan do a
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se gun da ma té ria da IstoÉ, que tra ta das fi tas, além
da ma té ria do jor nal Fo lha de S. Pa u lo. Esta mos so li -
ci tan do que o Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men -
tar tome pro vi dên ci as ur gen tes no sen ti do de con se -
guir uma có pia des sa fita, seja pe ran te o Mi nis té rio
Pú bli co, seja pe ran te a re vis ta IstoÉ, e es ta mos so li ci -
tan do tam bém que a pri me i ra pro vi dên cia a ser to ma -
da pelo Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar seja
ou vir o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

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

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Já vou con ce der o apar te a V. Exª.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Qu an do V.
Exª qui ser.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Esta mos so li ci tan do ao Con se lho de Éti ca e
De co ro Par la men tar que pro vi den cie, ur gen te men te,
o de po i men to do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
na que le Con se lho, para que se es ta be le ça esse pro -
ces so de in ves ti ga ção. Enten de mos até que tal vez
isso não pos sa ser fe i to no Con se lho de Éti ca e De co -
ro Par la men tar, já que o ide al se ria uma CPI para in -
ves ti gar esse caso tam bém, por que a CPI te ria ins tru -
men tos mais efi ca zes para tal. Mas, como de pen de -
mos ain da da boa von ta de da ma i o ria para as si nar
um re que ri men to de aber tu ra de uma CPI, es ta mos
pro cu ran do es ta be le cer essa in ves ti ga ção num foro
que não de pen da de as si na tu ras, mas que de pen da
ape nas da ini ci a ti va de um Par la men tar, tal como fi ze -
mos com a pri me i ra de nún cia. 

Con ce do um apar te ao Se na dor Pe dro Si mon.
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Enten do,

no bre Se na dor, im por tan te a pre sen ça de V. Exª na
tri bu na. Na mi nha opi nião é mu i to cla ra a sua po si ção, 
não há dú vi da ne nhu ma. Mas a mim me pa re ce que
es ta mos efe ti va men te vi ven do uma hora mu i to di fí cil,
e é ruim que es te ja mos vi ven do uma hora igual a
essa, quan do es ta mos ini ci an do o pe río do fi nal do
Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
quan do este Go ver no se pro põe a apre sen tar uma
pro pos ta das obras que fará ago ra no fi nal, quan do
nós e mais pes so as da tri bu na do Se na do Fe de ral de -
fen día mos a tese de que este é o me lhor ano que
exis te para fa zer mos as re for mas po lí ti cas e ins ti tu ci -
o na is. Se qui sés se mos fa zer no pri me i ro ano, o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so iria que rer fa zer
as re for mas em fa vor dele e não dar di nhe i ro para os
mu ni cí pi os. Pelo me nos iría mos ter essa dú vi da com
re la ção a ele, e os que são de Opo si ção sem pre fi ca ri -
am com aque la in ter ro ga ção: ”Va mos me lho rar a vida

des se ho mem?“ Ago ra, não. Nes se ano, fa zen do re -
for ma para só ado tar no ano 2003, o Pre si den te da
Re pú bli ca pode agir como ma gis tra do: con vi da a
Opo si ção, o Go ver no, a OAB, a CUT, a CNBB e todo
mun do para um gran de en ten di men to para fa zer as
re for mas. Por ou tro lado, to dos os par ti dos acham que 
vão ga nhar as ele i ções e, cá en tre nós, to dos têm
chan ce de ga nhar como o Lula, o Ita mar Fran co, o
Ciro Go mes. Meu Deus, está che io de can di da tos
com chan ces de ga nhar a ele i ção. Eles vão atu ar nes -
sa re for ma em con di ções de que rer e fa zer al gu ma
co i sa boa na even tu a li da de de ga nha rem. La men ta -
vel men te, acon te ce o que está acon te cen do e não me 
lem bro de ter mos ini ci a do um ano tão ruim, com pli ca -
do e di fí cil como este que es ta mos ini ci an do. Com
toda sin ce ri da de, en ten do que são dois os as pec tos
que te mos que ve ri fi car: um, é a apu ra ção ele trô ni ca.
Apa re ceu uma afir ma ti va di zen do que a apu ra ção
ele trô ni ca é vi ci a da e que pode ser ma ni pu la da, que
pode ser al te ra da, ser mo di fi ca da e, en tão, o re sul ta -
do ser co nhe ci do. Esse é um fato re al men te gra ve!
Até hoje, so bre vo ta ção se cre ta pelo pla car ele trô ni -
co, co nhe cía mos so men te as con fu sões ha vi das na
Câ ma ra dos De pu ta dos com os ”pi a nis tas“ em que
um De pu ta do sa bia a se nha do ou tro e a te le vi são fil -
mou quan do um De pu ta do – e, à épo ca, cada De pu -
ta do ti nha o seu lo cal – es ta va vo tan do no lu gar do ou -
tro. Era o cha ma do ”pi a nis ta“. Ago ra a Câ ma ra to mou
pro vi dên ci as. Cá en tre nós, sem pre achei meio sem
gra ça o De pu ta do ter que co lo car o de dão lá, de i xar
sua im pres são di gi tal com um dedo e vo tar com o ou -
tro, mas foi a for ma que se en con trou. Não sei se exis -
te um ou tro par la men to no mun do em que a vo ta ção
seja fe i ta de for ma di gi tal e onde o par la men tar co lo -
que seu de dão para pro var que é ele. Mas, de qual -
quer ma ne i ra, isso re sol veu o pro ble ma. Ago ra, nós
aqui va mos ter que equa ci o nar essa ques tão. O que
acon te ceu? Ouvi o Pre si den te da em pre sa do Rio
Gran de do Sul, que fez o pa i nel, di zen do que es ta va
tudo mu i to bem, que ele ti nha a ma nu ten ção... Eu te -
nho cul pa – e não sou Lí der, como V. Exª; V. Exª tem
mais cul pa que eu, não fui Vi ce-Presidente, como V.
Exª – e acho que to dos nós te mos cul pa por nun ca
ter mos nos pre o cu pa do com isso, de não ter mos to -
ma do co nhe ci men to dis so. Ago ra que apa re ceu é que 
es ta mos pre o cu pa dos, mas, na ver da de, eu nun ca ti -
nha to ma do co nhe ci men to de como fun ci o na isso.
Como diz o pro pri e tá rio da em pre sa, de Vera Cruz, no 
Rio Gran de do Sul, ele ti nha a fór mu la nas suas mãos. 
Ele ar mou o pa i nel ele trô ni co e não po dia ha ver ma ni -
pu la ção por que só ele ti nha a fór mu la. A se nha se cre -
ta es ta va em seu po der, e ele ga ran tia que não ha via
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nada. Ven ceu o pra zo dele, o Se na do não re no vou o
con tra to, cha mou-o e ti rou dele o con tra to. Fi ze ram
um le van ta men to, um cha ma men to de em pre sas,
para ver com quem fi ca ria e até hoje não tem a de ci -
são. Então, quem fi cou com o se gre do foi o Se na do,
foi o Pro da sen. Lá no Pro da sen fi ca ram com isso.
Estou sa ben do dis so ago ra. Lá no Pro da sen fi ca ram
com isso. E aí diz a em pre sa do Rio Gran de do Sul
que pode ter ha vi do al te ra ção, que po de-se fa zer o
que qui ser com esse de ta lhe. Cha mou-se a uni ver si -
da de, e esta veio e fez a aná li se. É mu i to es tra nho, Sr.
Pre si den te. E é um fato mu i to gra ve. Sem pre tive a
ma i or con fi an ça, o ma i or res pe i to pelo téc ni co que es -
ta va fa zen do esse es tu do. De re pen te, a im pren sa pu -
bli cou que o téc ni co te ria sido ex pul so da uni ver si da -
de, ou de mi ti do não sei por quê... por que, com o di -
nhe i ro da uni ver si da de, ele co mia ca vi ar. Ca vi ar com
uma be bi da. Cham pa nhe, tal vez. Não sei di zer. Apa -
re ceu, de uma hora para a ou tra, um ne gó cio que
nada ti nha a ver. De uma hora para ou tra, apa re ceu
no jor nal que esse téc ni co foi ex pul so da uni ver si da -
de, por que apu ra ram e ele foi pego, com di nhe i ro da
uni ver si da de, co men do ca vi ar com cham pa nhe ou
co i sa pa re ci da. Esse fato é es tra nho. Mas, que tem
que ser apu ra do, tem! V. Exª tem ra zão... Não é hora
de pe dir pena nem para ”a“, nem para ”b“, nem para
”c“. É um ab sur do! O que tem que fa zer é só apu rar o
que acon te ceu. O que há com o com pu ta dor do Se na -
do? O que acon te ceu? Como ele fun ci o na? Como vai
fun ci o nar da qui para fren te? Isso é algo que se é obri -
ga do a fa zer. V. Exª está cer to quan do diz que vai ser
fe i to esse le van ta men to, que vai ser acom pa nha do e
va mos to mar co nhe ci men to dele. O que hou ve? Pode
acon te cer? Não pode acon te cer? Em que si tu a ção
es ta mos hoje? Como va mos fi car no fu tu ro? Essa é a
pri me i ra ques tão e que nada tem a ver com as de ma -
is. Por que não tem nada a ver com as de ma is? Por -
que en vol ve a nos sa vida, o nos so dia a dia, en vol ve o
Se na do, o nos so pre sen te e o nos so pas sa do. É uma
ques tão ab so lu ta men te nos sa. Se não sou ber mos
cu i dar da nos sa Casa, va mos cu i dar de quem? O res -
to é a sé rie de ques tões le van ta das. Assi nei a CPI. Se
for o caso, em alto ní vel, de ve mos sen tar à mesa e es -
co lher os tó pi cos – um, dois, três, qua tro, cin co, seis –
fa zer a apu ra ção. Assim po de mos fa zer a CPI. Não
vejo nada de mais em fa zê-la. Nun ca fui con tra a CPI.
Quis fa zer isso há seis anos, quan do tí nha mos tudo
pron to, mas la men ta vel men te, à épo ca, o Go ver no
não de i xou. E não en vol via este Go ver no. Envol via co -
i sas do pas sa do. Envol via tudo da CPI do Impe ach -
ment e da CPI dos Anões do Orça men to. Se ti ves se

acon te ci do en tão, tal vez as co i sas fos sem di fe ren tes.
Não vejo como tra gé dia, como des gra ça, a cri a ção de 
uma CPI. Mu i to pior é dos siê aqui, dos siê ali, pres são, 
co a ção, anu la ção de co i sas que exis tem. Se for o
caso, ins ta la re mos uma CPI do mais alto ní vel. Ou
seja, uma CPI com pos ta de Lí de res, das pes so as
mais res pon sá ve is. Cada Par ti do in di ca ria mem bros
que não es tão em bus ca de man che tes, mas em bus -
ca do equa ci o na men to, da so lu ção dos as sun tos.
Mas isso tem que ter mi nar. Isso não pode con ti nu ar. É 
um se tor que de ve mos ve ri fi car de ma ne i ra ur gen te, o 
mais bre ve men te pos sí vel. Pe ço-lhe des cul pas pelo
lon go apar te e agra de ço a gen ti le za de V. Exª e da
Mesa. Duas pro vi dên ci as são ne ces sá ri as: quan to ao
con jun to de in ter ro ga ções que exis te com re la ção ao
atu al Pre si den te do Se na do, ao ex-Presidente, ao
Pre si den te da Re pú bli ca e aos fa tos enor mes que a
cada dia apa re cem di fe ren tes é uma; quan to ao pla -
car ele trô ni co, é ou tra. Esta úl ti mas nós te mos que ve -
ri fi car, por que es ta mos sob sus pe i ta. Não po de re mos
fa zer ne nhu ma vo ta ção se cre ta nes te Se na do an tes
de to mar mos co nhe ci men to do que acon te ceu com o
pla car. Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon. Con cor -
do ple na men te com V. Exª; esta, aliás, tem sido a nos -
sa es tra té gia. Nós fi ze mos uma de nún cia ane xan do
as ma té ri as da im pren sa ao Con se lho de Éti ca e es ta -
mos ten tan do ins ta lar uma co mis são par la men tar de
in qué ri to para apu rar, não se hou ve que bra do si gi lo
do voto, mas para apu rar a sé rie de de nún ci as de cor -
rup ção en vol ven do ca be ças co ro a das da Re pú bli ca.

Tal vez esse epi só dio do voto se cre to até sir va
para fa zer an dar a PEC do Se na dor Tião Vi a na, que
aca ba com a vo ta ção se cre ta no âm bi to do Par la men -
to. O voto se cre to é um di re i to do ci da dão co mum,
para não ter o ris co de ser co a gi do. Mas Par la men tar
não é ci da dão co mum; Par la men tar re pre sen ta mi lha -
res de pes so as que têm o di re i to de sa ber tudo aqui lo
que o Par la men tar fez, in clu si ve seus vo tos. Pois há
essa pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal do Se na dor
Tião Vi a na e es pe ra mos que o Se na do a apro ve.

Vol tan do à ques tão da CPI, o que é ri sí vel, com
todo o res pe i to ao Se na dor que teve essa ini ci a ti va, é
que, de po is des se bom bar de io todo, a Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le con vi dou os pro cu ra do res
para o ple ná rio da que la Co mis são. Para di zer o que
não sei; di zer se tem fita ou não? Mes mo por que essa
ques tão não vai de i xar de ser in ves ti ga da pela Co mis -
são. Para di zer se o Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
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lhães apal pou ou não o bol so do Pro cu ra dor Gu i lher -
me Schelb? 

Qu an do o as sun to es ta va na Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le, foi en ter ra do pela ma i o ria da
Co mis são e está en ga ve ta do des de agos to ou se tem -
bro, se não me en ga no. Então, ago ra, di zer que não
pre ci sa de CPI por que a Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le vai in ves ti gar, é brin ca de i ra – com todo o
res pe i to.

Vejo, Sr. Pre si den te, que meu tem po já aca bou.
O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –

V. Exª me per mi te um apar te?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Ouço com pra zer V. Exª.
O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –

Não ouvi o dis cur so de V. Exª. Aca bo de che gar de
São Pa u lo, onde fui vi si tar o Go ver na dor Má rio Co vas, 
mas te nho uma po si ção que foi tra ça da por V. Exª da -
que la tri bu na. É que to dos es ses ca sos de vem ser in -
ves ti ga dos. Te mos que in ves ti gar. O fun ci o na men to
do pa i nel deve ser in ves ti ga do. Se ele foi vi o la do, deve 
ser in ves ti ga do. Ago ra, não é o Pre si den te do Se na do
que ti nha in for ma ção dos téc ni cos do Pro da sen de
que o pa i nel era in vi o lá vel, que pode ser acu sa do de
ter re ce bi do uma lis ta ou algo equi va len te do Pro da -
sen, da Mesa ou de quem quer que seja. Po nham as
pes so as que são res pon sá ve is pelo pa i nel para di zer
se hou ve que bra de si gi lo, falo do Dr. Car re i ro, que
con ti nua ten do a con fi an ça da Mesa atu al por ser um
ser vi dor exem plar, e da Drª Re gi na, ou tra ser vi do ra
exem plar que foi subs ti tu í da, con fes so não sa ber por
quê. Ago ra, não fi quem in ven tan do a que bra do si gi lo
com o pro pó si to ex clu si vo de acu sar-me por que es tou 
acu san do. A po si ção de V. Exª é no sen ti do de que
tudo deve ser apu ra do. As de nún ci as con tra mim de -
vem ser apu ra das. Essa do pa i nel, não. Deve ser algo
à par te. Tra ta-se de ou tro pro ble ma. Ago ra, as de nún -
ci as que fiz so bre o Se na dor Ja der Bar ba lho, hoje
con fir ma das pelo pró prio Ban co Cen tral, exi gem que
o Pre si den te des ta Casa, em res pe i to a V. Exª e a to -
dos nós, diga ao Pre si den te do Ban co Cen tral que,
con for me a nota pu bli ca da na Fo lha de S.Pa u lo, S.
Exª tem o di re i to de que brar seu si gi lo com re la ção ao
caso do Ban pa rá. Não te nho dú vi da de que esse é o
pen sa men to do Se na dor Pe dro Si mon. Falo do Se na -
dor Pe dro Si mon que co nhe ço e apla u do nes ta Casa
por seus pa drões de ho nes ti da de. O Pre si den te não
tem mais di re i to de pre si dir se não agir des sa for ma. E 
há me i os para isso: ou ju di ci al men te, ou por meio de
CPI – mas não a que rem –, ou por meio do Con gres so 
– aí não en ten di se se ria ne ces sá ria ma i o ria da Casa

–, ou pelo pró prio Pre si den te Ja der Bar ba lho. Essa,
de to das, é a mais fá cil, por que é só S. Exª di zer ao Sr.
Pre si den te do Ban co Cen tral que au to ri za que o re la -
tó rio tal, nú me ro tal, des cri to pelo jor nal Va lor e pela
re vis ta Veja, que está na pra te le i ra tal, seja tor na do
pú bli co. E ou tras tan tas mais, a Su dam, DNER e as
ou tras em que fo ram acu sa dos. O Mi nis tro Wal deck
pode ago ra des fa zer uma; a ou tra, tam bém o Mi nis tro
Tou ri nho já des fez por nota ofi ci al, e as de ma is que
sur gi rem ou sur gi rão te rão que ir para aque le fó rum
que V. Exª men ci o nou, que é esta Casa. Não se deve
fu gir des se pro ble ma. Ago ra, por meio des se pro ble -
ma o Go ver no faz com que se fale dos si gi los te le fô ni -
co e ban cá rio. Sabe V. Exª que foi um erro do seu Par -
ti do ex tin guir aque la sub co mis são pre si di da pelo Se -
na dor Re nan Ca lhe i ros. Eu dis se, na oca sião, que fa -
ria o pe di do de que bra de si gi lo ba se a do em de ci -
sões, se não me en ga no uma do Mi nis tro Re zek e ou -
tra do Mi nis tro Per ten ce, em que se ad mi te o Pre si -
den te fa zer esse pe di do. A co mis são se dis sol veu e aí
vai a ver da de: o Dr. Edu ar do Jor ge me pro me te ra en -
tre gar no dia 10 de se tem bro – o pra zo fi nal era 11 –
seu si gi lo ban cá rio. Eu pe di ria a que bra dos si gi los
ban cá rio e te le fô ni co, mas V. Exªs er ra ram po li ti ca -
men te. V. Exª pode fa zer mea-culpa. Não foi V. Exª,
mas ti nha de ser so li dá rio com sua Ban ca da. O erro
foi trans for mar em re que ri men tos – não sei se do Se -
na dor Edu ar do Su plicy ou da Se na do ra He lo í sa He le -
na – aos mi nis tros, so li ci tan do a que bra de si gi lo, o
que me ti rou o di re i to que eu jul ga va ter como Pre si -
den te des ta Casa. Os re que ri men tos fo ram en vi a dos,
não vol ta ram como de ve ri am e o re sul ta do é a dú vi da
de por que não se que brou o si gi lo ban cá rio e te le fô ni -
co. Pen so que o si gi lo te le fô ni co deve ser que bra do.
Se o Sr. Edu ar do Jor ge vai que brar o si gi lo ban cá rio,
de ve ria fa zê-lo com re la ção ao te le fô ni co. Isso é im -
por tan te para que V. Exªs, como to dos nós, ve nham a
tra tar do as sun to. A CPI pro pos ta por V. Exª, da for ma
como V. Exª tra tou na que le dia, tem a mi nha as si na tu -
ra as sim que me for en tre gue. To dos os ca sos têm
que ser in ves ti ga dos e não só o do Sr. Edu ar do Jor ge
por que não con si de ro cor re to do pon to de vis ta éti co.
De ve ría mos in ves ti gar tudo o que aqui foi ques ti o na -
do, como V. Exª, com tan ta pro pri e da de – aliás, essa é 
uma for ma de agir de V. Exª, sem pre com mu i ta pro -
pri e da de – da que la tri bu na pe diu. Há mu i ta co i sa a
ser in ves ti ga da. O pra zo para re ce ber mos as res pos -
tas da Su dam ter mi nou no dia 4. Até hoje elas não vi e -
ram. Com re la ção ao DNER, on tem, o Mi nis tro Eli seu
Pa di lha deu uma en tre vis ta em que as su miu a Pre si -
dên cia da Re pú bli ca. Em cer to mo men to, ele dis se:
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”ain da não co gi tá va mos de mi tir os Mi nis tros Wal deck
Ornel las e Ro dolp ho Tou ri nho“. Re pi to: ”ain da não co -
gi tá va mos“. Mais adi an te, ele mos trou uma in ti mi da de 
– que sei que ele não tem, mas apa ren ta ter – com o
Pre si den te da Re pú bli ca. Há, em re la ção à mi nha
pes soa, uma in fi ni da de de men ti ras, de mon ta gens,
em tudo isso que a IstoÉ faz – e não é de ago ra; já
ata cou a mi nha fa mí lia e tudo o mais –, que pre ci sam
ser ave ri gua das, mas com a fita toda. Isso não é pos -
sí vel quan do os Pro cu ra do res di ver gem, que bram fi -
tas, que i mam fi tas. Te mos que, pri me i ra men te, sa ber
qual a po si ção des ses três Pro cu ra do res e se eles
vão en tre gar uma fita in te i ra, não uma fita de tur pa da.
Se quer po nho dú vi das na ho nes ti da de do Sr. Mo li na,
que aca ba de ser de mi ti do da Uni camp, por mo ti vos
gra ves. Não po nho dú vi da nis so, mas que ro ou vir a
fita in te i ra. Foi uma con ver sa de uma hora e dez mi nu -
tos; não pode ha ver pe da ci nhos. A trans cri ção foi ex -
tre ma men te in jus ta. Eu, de Key Bis cay ne, não pude
fa lar com o Se na dor Si que i ra Cam pos, mas tor nei pú -
bli ca a in jus ti ça em re la ção a S. Exª, por que só te nho
dele pro vas de afe to e de ami za de, in clu si ve co lo can -
do o nome em uma usi na hi dre lé tri ca de Luís Edu ar -
do. De po is fui para a fi li a ção de les. Cre io que se jam
pes so as im por tan tes no meu Par ti do e que não po de -
ri am es tar mis tu ra das com ou tras tan tas. Os pro cu ra -
do res fa la ram co i sas so bre as qua is não me cabe co -
men tar sem que eu ouça a fita, quan do fi ca rá cla ro
quem dis se o quê. Qu an to ao pro ble ma da Se na do ra
He lo í sa He le na, que tem usa do de lin gua gem des -
tem pe ra da, o que é pró prio da sua per so na li da de –
de ve ria ter co me di men to ma i or –, V. Exª sabe que da
Pre si dên cia eu, em de ter mi na do dia, do qual o pró -
prio Se cre tá rio-Geral da Mesa deve ter a gra va ção, ti -
rei a cul pa de S. Exª quan do um jor nal de cla rou que
te ria vo ta do des sa ou da que la ma ne i ra. Dali mes mo
dis se que não po de ria sa ber e que se tra ta va de algo
para des gas tá-la em re la ção ao Ple ná rio e a seu Par -
ti do. Isso está gra va do, mas para V. Exªs não vale
nada. O que vale é apro var uma lis ta que to dos fi ze -
ram, como ago ra mes mo foi fe i ta, nes ta úl ti ma ele i -
ção: quem vo tou em fu la no; ”a“ vo tou em ”b“ e ”c“ vo -
tou em ”d“. Até o Pre si den te do meu Par ti do ti nha dú -
vi das so bre o voto de al guns dos seus mem bros.
Aqui, faz-se isso so bre vo ta ção; na Câ ma ra, o há bi to
é fa zer isso so bre quem será re e le i to. Fi cam o dia in -
te i ro fa zen do esse tipo de lis ta. Aqui, foi so bre vo ta -
ção. Na Câ ma ra, é so bre quem vai ou não vol tar.
Então, es sas co i sas po dem e de vem fi car es cla re ci -
das. Ago ra, o Se na dor Ro ber to Fre i re in frin giu o Re gi -
men to. To dos vi ram e pro vam. Até o Se cre tá rio-Geral

da Mesa viu e pode dar o seu tes te mu nho. O Se na dor
vo tou sem ir à ca bi ne na ele i ção para Pre si den te do
Se na do. Ele não foi à ca bi ne, e isso é cri me, por que
vi o lou o voto se cre to, mos tran do a vá ri as pes so as o
seu voto.

É esse ara u to que vem que rer...

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB  RS) – Mas ele te ria
esse di re i to?

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL  BA) –
Ele te ria obri ga ção de vo tar na ca bi ne, por que o voto
é se cre to. Como V. Exª vo tou.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB  RS) – Por que V. Exª 
não exi giu?

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL  BA) –
Eu não exi gi por que ele que ria cri ar um pro ble ma co -
mi go na que la hora. E V. Exª iria di zer que eu que ria
im pe dir a vo ta ção do Se na dor Ja der Bar ba lho. Já que
V. Exª es ta va tão com pro me ti do com essa can di da tu -
ra ”ho nes ta“ do Se na dor Ja der Bar ba lho, já que, pelo
seu pas sa do, V. Exª acha va que de via abra çá-la e car -
re gá-la, eu não quis cri ar um in ci den te – o que que ria
o Se na dor Ro ber to Fre i re: ”Vá vo tar!“ ”Não vou, por -
que não que ro“. E te ria ocor ri do um tu mul to na ses -
são. Eu en tão fiz que não vi, em bo ra to dos ti ves sem
vis to, in clu si ve V. Exª. De modo que está ex pli ca da
essa par te a V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon. Sen do as -
sim, Se na dor José Edu ar do Du tra, V. Exª con ta rá co -
mi go para a CPI am pla. Va mos apu rar tudo. E há tem -
po para se apu rar. Di zer que não se apu ra é bo ba gem. 
Estou pron to para as si nar e tra ba lhar, se for o caso,
para que ela exis ta. V. Exª sabe que sou seu ad mi ra -
dor. Na vés pe ra da ele i ção, dis se ram que eu afir ma va
que con ta va com o voto de V. Exª con tra de ter mi na -
dos can di da tos. Eu, da pró pria Mesa, fiz a de fe sa de
V. Exª, di zen do que nun ca tra ta mos des se as sun to e
que seu ca rá ter é fora de dú vi da. Di an te dis so, é um
erro que rer co lo car no pe lou ri nho al guém que para lá
não pode ir, por que está, no mo men to, que ren do a
mo ra li da de pú bli ca do País. Não dará cer to! Não vão
con se guir, por que es tou com a ra zão e es tou com a
ca u sa que a opi nião pú bli ca bra si le i ra de se ja – o que
é vis to nas car tas aos jor na is e na opi nião pú bli ca
apu ra da pelo Ibo pe. Agra de ço a V. Exª, pe din do-lhe
des cul pas por ter sido tão lon go, o que não é do meu
há bi to, pos to que o apar te de ve ria ser de ape nas dois
mi nu tos. Des cul pe-me, mas era ne ces sá rio esse es -
cla re ci men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, peço a V. Exª que con clua seu
pro nun ci a men to.
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, ain da não co me cei o pro nun ci a -
men to que pre ten dia fa zer, e gos ta ria de ter esta
opor tu ni da de.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Con ce do o apar te ao Se na dor Pa u lo Har tung.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, meu apar te será mu i to bre -
ve, ape nas para es cla re cer uma po si ção le van ta da
pelo Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães em re la ção
à opi nião do Pre si den te do meu Par ti do, Se na dor Ro -
ber to Fre i re. Não te nho uma lon ga vida par la men tar.
Fui De pu ta do Esta du al, De pu ta do Fe de ral e, hoje, te -
nho a sa tis fa ção de re pre sen tar meu Esta do, o Espí ri -
to San to, no Se na do. Nes sa tra je tó ria, algo já fi cou
mu i to cla ro para mim: não de ve ria ha ver vo ta ções se -
cre tas na Casa Le gis la ti va bra si le i ra, seja ela da re -
pre sen ta ção na ci o nal, es ta du al ou mu ni ci pal, até por -
que so mos re pre sen tan tes do povo, re ce be mos uma
de le ga ção, na ver da de re ce be mos uma pro cu ra ção
em bran co para de ci dir uma sé rie de ques tões em
nome dos bra si le i ros, tais como cri a ção de im pos tos,
mo di fi ca ção de alí quo tas e as sim por di an te. O Se na -
dor Ro ber to Fre i re vo tou atrás da Mesa, e não foi por
pro vo ca ção. É in jus ta a afir ma ção do Se na dor Anto -
nio Car los. Eu tam bém vo tei atrás da Mesa. O meu
voto foi aber to e foi um ato mais de cons ciên cia pes -
so al. O Se na dor Ro ber to Fre i re tam bém po de rá di zer
o mes mo ama nhã, quan do es ta rá aqui. Em to das as
opor tu ni da des em que tive de to mar uma de ci são po -
lê mi ca na mi nha vida par la men tar, fiz ques tão de fa -
zê-lo aber ta men te, o que tam bém pra ti quei na ele i ção 
da Pre si dên cia da Casa, vo tan do aber ta men te no
can di da to lan ça do por nós, um ho mem dig no e que
tem o res pe i to de toda a Casa, que é o Se na dor Jef -
fer son Pé res. Gos ta ria de es cla re cer essa po si ção
por que, de cer ta for ma, se fos se uma pro vo ca ção do
Se na dor Ro ber to Fre i re, se ria uma pro vo ca ção mi nha 
tam bém. E nós não tí nha mos in te res se ne nhum em
pro vo cá-lo, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL  BA) –
Mas o voto era se cre to?

O Sr. Pa u lo Har tung (PPS  ES) – O voto era se -
cre to. Nós vo ta mos aber ta men te. Assu mi mos como
um voto aber to. E as po si ções que o Se na dor Ro ber to 
Fre i re está de fen den do em re la ção ao pro ble ma do
pa i nel po de rão ser dis cu ti das nes ta Casa, no mo men -
to cer to. Não vou atra pa lhar o pro nun ci a men to de V.
Exª, que até já re cla mou do tem po. Con tu do, gos ta ria

de fa zer ape nas esse es cla re ci men to, de que não foi
pro vo ca ção. Te mos uma po si ção cla ra. A pro pó si to,
nós dois con ver sa mos mu i to dias an tes da vo ta ção
so bre mu dan ças de po si ções, e eu, pes so al men te,
con si de rei po si ti vo pro mo ver um voto aber to, que es -
cla re ce ria as ques tões apon ta das na que le mo men to,
pois es tá va mos ali, mes mo que com um ti jo li nho, fa -
zen do um pou co de His tó ria do Bra sil. Te nho cer te za
de que vo tei no me lhor can di da to para con du zir a
Casa, e o fiz com mu i ta ale gria. Fiz cam pa nha, so li ci -
tei voto e até ten tei con ven cer o Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães a nos aju dar na cam pa nha. Mu i to obri -
ga do.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Mas fe riu o Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, a Mesa tem de se ja do ser to le -
ran te e o tem sido. Re co nhe ce que hou ve dois apar -
tes bas tan te lon gos. Entre tan to, V. Exª já ex ce deu o
seu tem po em mais de 20 mi nu tos. Pe di mos, por tan -
to, que con clua seu pro nun ci a men to, pois há ou tros
ora do res ins cri tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, sei que vou po der con tar com a
be ne vo lên cia de V. Exª, pois te nho ain da um co mu ni -
ca do im por tan te a fa zer; mas gos ta ria tam bém de fa -
zer um re gis tro em re la ção ao apar te do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, pois S. Exª dis se que não
ou viu o iní cio do meu dis cur so. Eu nem to ca ria nes se
as sun to, mas ape nas pro cu rei es ta be le cer a ver da de
dos fa tos em re la ção à po si ção do nos so Par ti do: não
re cu a mos, nem re cu a mos do re cuo em mo men to ne -
nhum, vi san do a fa zer ali an ças seja com V. Exª, ten do
em vis ta ob ter mos a sua as si na tu ra para a CPI, seja
com o PMDB, em prol de as si na tu ra a fa vor da ou tra
CPI. Como já dis se – e hoje a im pren sa já in sis tiu na
per gun ta: ”Vão pe dir a cas sa ção do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães?“ –, fi ze mos uma de nún cia jun to
ao Con se lho de Éti ca e es ta mos fa zen do um adi ta -
men to hoje a essa de nún cia. Essa ques tão do pa i nel
será apu ra da nes se Órgão. Dis cor do de V. Exª quan -
do ten ta es ta be le cer um pa ra le lo en tre a que bra do si -
gi lo do voto do pa i nel e a que bra do si gi lo do voto de
cada Se na dor, por de ci são in di vi du al. Eu que brei o
meu: com bi nei com um fo tó gra fo que es ta va aqui em
cima para fo to gra far o meu voto, exa ta men te para evi -
tar que eu vi es se a ser ob je to de sus pe i ção, caso –
como aca bou se con fir man do – o Se na dor Jef fer son
Pé res não ti ves se 14 vo tos. Então, que brei o si gi lo por 
de ci são in di vi du al.
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Qu al quer Se na dor tem o di re i to de mos trar o
seu voto, de que brar o seu si gi lo. Não é an -
ti-regimental, por que nós não in ter fe ri mos no en ca mi -
nha men to da vo ta ção. Nin guém pe diu para en ca mi -
nhar o voto. É di fe ren te de se que brar o si gi lo do voto
de ou tros. Mas este as sun to, como já dis se, será tra -
ta do no Con se lho de Éti ca, e V. Exª terá opor tu ni da de
de ex pli car a sua po si ção.

Com re la ção à CPI, re pi to o que dis se na ou tra
vez: te re mos uma re u nião ama nhã de to dos os Lí de -
res da Opo si ção – na Câ ma ra e no Se na do. E va mos
dis cu tir um re que ri men to que vi a bi li ze a ins ta la ção da
CPI. Qu e re mos dis cu tir com V. Exª, que re mos dis cu tir
com o PMDB, que re mos dis cu tir com to das as Li de -
ran ças des ta Casa, com o Go ver no se for o caso, por -
que o que está em dis cus são é a ima gem do Con -
gres so. O Con gres so não pode fin gir que não está
acon te cen do nada no País. Essas duas tri bu nas fo -
ram pal co de de nún ci as gra ves por par te de mem bros 
do pró prio Go ver no con tra Mi nis tros de Par ti dos que
são ali a dos, mas que são ou tros Par ti dos! E o Con -
gres so não pode fin gir que não está acon te cen do
nada. O Con gres so tem que ins ta lar uma CPI. Qu an to 
ao ob je to da in ves ti ga ção, nós va mos dis cu tir.

Sr. Pre si den te, eu fiz um pou co de ma ro la, por -
que eu ha via anun ci a do ao Se na dor Ja der Bar ba lho
que pre ten dia usar da pa la vra, que iria to car no seu
nome, e so li ci tei que S. Exª es ti ves se pre sen te; con tu -
do, não pôde vir.

Sr. Pre si den te, so li ci to que, a par tir de ago ra, o
meu pro nun ci a men to sir va como jus ti fi ca ti va do re -
que ri men to que apre sen ta rei.

A Veja e a Fo lha de S.Pa u lo fi ze ram ma té ri as
so bre um su pos to re la tó rio do Ban co Cen tral que in -
cri mi na ria o en tão Go ver na dor Ja der Bar ba lho. A Veja
che ga a fa zer uma sé rie de ila ções acer ca do su mi ço
do re la tó rio. De cla ra: ”Foi de sen ga ve ta do a pri me i ra
vez quan do se fa lou em cri ar a CPI do Ban co“. Jus ti ça
seja fe i ta, so bre a pri me i ra CPI, pro pos ta pelo Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res, o que diz a Veja so bre
o Se na dor Ja der ter con cor da do com a sua ex tin ção
não é ver da de. O PMDB vo tou con tra a pro pos ta de
ex tin ção da que la CPI no ple ná rio. A CPI foi ex tin ta
pelo PFL e pelo PSDB. Essa pri me i ra ila ção não tem
fun da men to. Tra ta-se da que la pri me i ra CPI dos Ban -
cos, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que foi cri -
a da, che gou a ser ins ta la da, com o Se na dor Espe ri -
dião Amin como Pre si den te, e de po is foi se pul ta da no
ple ná rio do Se na do.

Se gun do a Veja, o tal re la tó rio apa re ceu na épo -
ca em que se ame a ça va con vo car o Ma lan para a CPI

dos Ban cos. O Ma lan não veio, e o re la tó rio foi ar qui -
va do no va men te. De po is, diz a re vis ta que o re la tó rio
apa re ceu na épo ca da Te re za Gros si e vol tou a ser ar -
qui va do. Esse é um as sun to so bre o qual o Se na do
tam bém não pode fi car ao sa bor das ila ções da im -
pren sa.

Apre sen tei um re que ri men to de que bra do si gi lo 
ban cá rio do Sr. Edu ar do Jor ge. Na oca sião, dis se que
es ta va fa zen do um fa vor ao Go ver no, por que este di -
zia que es ta va sen do chan ta ge a do com a his tó ria do
Edu ar do Jor ge. A úni ca for ma de aca bar com a chan -
ta gem era re ti rar aque le es que le to do ar má rio e en -
ter rá-lo ou não de uma vez por to das. Por tan to, apre -
sen tei o re que ri men to de que bra do si gi lo ban cá rio
com base na nova Lei de Si gi lo Ban cá rio.

O Pre si den te Armí nio Fra ga di vul gou as si tu a -
ções em que o Ban co Cen tral pode en tre gar do cu -
men tos co ber tos pelo si gi lo: de ci são ju di ci al, CPI, de -
ci são de Ple ná rio e, na tu ral men te, au to ri za ção da -
que le cujo si gi lo está sob ques tão.

Não te nho como in flu ir em três des ses qua tro
itens, mas em ape nas um de les. Estou apre sen tan do
à Mesa o se guin te re que ri men to:

Re que i ro, nos ter mos do §2º do art. 50 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os ter mos do §2º do
art. 4º da Lei Com ple men tar nº 105, de 10 de ja ne i ro
de 2001, do art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do 
Fe de ral e em con for mi da de com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, que o Mi nis tro de Esta do da Fa zen da de ter -
mi ne ao Pre si den te do Ban co Cen tral o en vio ao Se -
na do Fe de ral de to dos os re la tó ri os de au di to ria, ins -
pe ção e/ou fis ca li za ção do Ban co Cen tral re la ti vos às
ir re gu la ri da des ha vi das no Ban pa rá du ran te o pe río -
do de 1984/1987.

De acor do com a Lei nº 105 e de acor do com o
Ato da Mesa nº 1, esse re que ri men to deve ir para a
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ser
apre ci a do em duas re u niões e, de po is, ser sub me ti do
ao Ple ná rio do Se na do.

O Se na do en ten de rá se é im por tan te ou não
ana li sar es ses do cu men tos di vul ga dos pela im pren -
sa, com as ila ções que que i ra fa zer, como fez, por que
a Veja diz que esse re la tó rio do Ban co Cen tral foi uti li -
za do como chan ta gem. E o Con gres so Na ci o nal con -
cor da rá que esse as sun to con ti nue eter na men te tam -
bém sen do uti li za do ou não como chan ta gem?

Por tan to, Sr. Pre si den te, é de fun da men tal im -
por tân cia que o Ple ná rio do Se na do Fe de ral te nha,
de uma vez por to das, in for ma ções a res pe i to des se
fa mi ge ra do re la tó rio do Ban co Cen tral, in de pen den te -
men te de CPI. Essa é uma me di da que o Ple ná rio
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pode to mar por si só, de acor do com a Lei do Si gi lo
Ban cá rio. 

Nós, da Opo si ção, te re mos uma re u nião ama -
nhã para ten tar de fi nir esse re que ri men to de CPI.
Esta mos aber tos a su ges tões de qua is quer Par la -
men ta res e Par ti dos que se dis po nham a as si nar o re -
fe ri do re que ri men to. 

O Par ti do dos Tra ba lha do res ga ran te sete as si -
na tu ras no Se na do e 56 na Câ ma ra dos De pu ta dos
com re la ção a qual quer re que ri men to de CPI que ve -
nha a ser pro pos to. O que está em dis cus são, mu i to
mais do que um mero de ba te en tre Go ver no e Opo si -
ção, é a ima gem do Con gres so Na ci o nal, pro fun da -
men te atin gi da em ra zão des se pe río do que an te ce -
deu as ele i ções na Mesa do Se na do, com acu sa ções
re cí pro cas en tre mem bros des ta Casa. 

A úni ca for ma que o Con gres so Na ci o nal tem
para res ga tar par te des sa cre di bi li da de é se dis pon do 
a ins ta lar a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to. Qu e -
re mos su ges tões e prin ci pal men te as si na tu ras para
que a CPI ve nha a ser vi a bi li za da.

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) – Ouço o apar te do Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Sabe V. Exª o res pe i to que lhe te nho. Ago ra, não se ria
mais rá pi do do que o re que ri men to que V. Exª apro pri -
a da men te apre sen ta se to dos os Lí de res dos Par ti -
dos pe dis sem ao Se na dor Ja der Bar ba lho que S. Exª
abris se mão des se si gi lo, con for me diz o Sr. Armí nio
Fra ga, como um dos itens que per mi te a en tre ga de
do cu men tos pelo Ban co Cen tral? Se ria mais rá pi do.
Eu acho que che ga ria ama nhã. V. Exª está cer to re gi -
men tal men te, mas se ria mais prá ti co que S. Exª o Se -
na dor Ja der Bar ba lho pu des se abrir, e não te ría mos
essa tra mi ta ção mais de mo ra da, ain da co lo can do
para o Ple ná rio de ci dir po li ti ca men te algo que não é
po lí ti co, mas mo ral.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, das qua tro 
si tu a ções em que pode ha ver a trans fe rên cia des se
si gi lo, só pos so in ter fe rir numa de las, e é nes sa di re -
ção que es tou apre sen tan do o re que ri men to. Te nho
cer te za de que o Se na dor Ja der Bar ba lho deve ter es -
cu ta do ou fi ca rá sa ben do da pro pos ta de V. Exª e to -
ma rá a po si ção que me lhor en ten der. 

Ape lo ao Con gres so Na ci o nal para que, in de -
pen den te men te das di ver gên ci as par ti dá ri as, da
ques tão de Go ver no ou de Opo si ção, essa sé rie de

acu sa ções e de de nún ci as – al gu mas com sus ten ta -
ção, ou tras nem tan to – seja apu ra da, por que, se não,
fi ca rá mais uma vez pe ran te a opi nião pú bli ca a idéia
de que não se apu ra por que se tem medo da ver da de
e da pró pria apu ra ção.

Ora, o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so é
pas sa ge i ro. Ele será subs ti tu í do, mas o Con gres so
Na ci o nal é uma ins ti tu i ção per ma nen te, que não pode 
fi car sob o ris co de des mo ra li za ção pe ran te a opi nião
pú bli ca. 

Sr. Pre si den te, pas so às mãos de V. Exª o re que -
ri men to e peço que a úl ti ma par te do meu pro nun ci a -
men to sir va como jus ti fi ca ti va.

É o se guin te o re que ri men to en ca mi nha do:

REQUERIMENTO Nº 53, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os ter mos do pa rá -
gra fo 2º do ar ti go 4º da Lei Com ple men tar nº 105, de
10 de ja ne i ro de 2001, do art. 216 do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral e em con for mi da de com o Ato
da Mesa nº 1, de 2001, que o Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da de ter mi ne ao Pre si den te do Ban co Cen tral o 
en vio ao Se na do Fe de ral de to dos os re la tó ri os de au -
di to ria, ins pe ção e/ou fis ca li za ção do Ban co Cen tral
re la ti vos às ir re gu la ri da des ha vi das no Ban pa rá du -
ran te o pe río do 1984/1987.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2001 – José
Edu ar do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to de V. Exª será aten di do no sen ti do da ane xa -
ção da jus ti fi ca ti va; e, por se tra tar de que bra de si gi lo
ban cá rio, será sub me ti do ini ci al men te à Co mis são de 
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral, por vin te
mi nu tos.

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, de po is de tudo
o que ouvi, não mais uti li za rei os vin te mi nu tos.

Esta é a pri me i ra vez que vejo tan ta gen te no
ple ná rio, na tri bu na de hon ra – fo tó gra fos, jor na lis tas
– numa se gun da-feira. É o caso de se apla u dir; é si nal 
de que o Se na do vol ta a ter fre qüên cia ain da que por
as sun tos que não de ves se tê-lo.

Sr. Pre si den te, vol ta ao Se na do o nos so que ri do
Se na dor Wal deck Orne las, com pa nhe i ro de Par ti do
que, ao lon go de toda a sua atu a ção no Mi nis té rio, se
hou ve com dig ni da de pes so al e não per de em vol tar
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para o Se na do, esta Casa é quem ga nha com o seu
re tor no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Edu ar do Si que i ra Cam pos.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 54, de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 218, in ci so II, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a in ser ção em
ata de voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do
ex-embaixador e ban que i ro mi ne i ro Walt her Mo re i ra
Sal les, fun da dor do Uni ban co, ocor ri do na ter ça-feira,
27 de fe ve re i ro de 2001, em Pe tró po lis, re gião ser ra -
na do Esta do do Rio de Ja ne i ro, bem como, apre sen -
ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2001. – Lú cio
Ancân ta ra – Anto nio Car los Ma ga lhães  –  José
Alen car.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esse re -
que ri men to de pen de de vo ta ção em cujo en ca mi nha -
men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se na do -
res que o de se ja rem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi -
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Era meu pro pó si to, Sr. Pre si den te, apre sen -
tar este re que ri men to. Espe ro as si ná-lo, se pos sí vel,
em se gun do lu gar.

Eu man ti nha um ex ce len te re la ci o na men to com
o Dr. Walt her Mo re i ra Sal les, uma das fi gu ras mais
ele gan tes e, so bre tu do, com pe ten tes, dis cre tas, que
este País pos su iu. 

Foi Mi nis tro da Fa zen da em épo ca di fí cil da vida
bra si le i ra e Emba i xa dor duas ve zes nos Esta dos Uni -
dos, no Go ver no de Var gas e de Jus ce li no Ku bits -
chek. Era um ho mem ban que i ro; ban que i ro vi to ri o so e 
res pe i ta do no mun do in te i ro. E Walt her Mo re i ra Sal les 
teve vá ri os fi lhos, e to dos eles bri lha ram na ati vi da de
que fo ram re a li zar du ran te a vida. Walt her Mo re i ra
Sal les teve mais de um fi lho ci ne as ta, teve um fi lho
ban que i ro, to dos fiéis aos prin cí pi os mo ra is que nor -
te a ram a vida des se gran de bra si le i ro. 

O Se na do da Re pú bli ca se en gran de ce no mo -
men to em que vota esta mo ção de pe sar.

Fi lho de João Sal les, ti nha pelo pai uma ado ra -
ção. Se guiu os pas sos do pai e pôde se tor nar um dos
ho mens mais im por tan tes da vida bra si le i ra. Daí por
que este re que ri men to re pre sen ta não só a von ta de
do Se na do, do Con gres so, mas de todo o País, que
teve em Walt her Mo re i ra Sal les um dos seus ma i o res
fi lhos.

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 (Edi son Lo bão) – Tam bém 

para en ca mi nhar o re que ri men to, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, con fes so a V. Exª que me apro xi ma va 
des te ple ná rio com a in ten ção, o de se jo, a von ta de,
de apre sen tar um re que ri men to de ma ni fes ta ção de
pe sar e de so li da ri e da de à fa mí lia pela mor te de Walt -
her Mo re i ra Sal les.

Co nhe ci-o bem, não tan to na in ti mi da de, mas no 
res pe i to e na ad mi ra ção. Foi um ho mem exem plar em
mo men tos his tó ri cos da Na ção. No mo men to em que, 
no Go ver no JK, rom pia-se a re la ção do Bra sil com o
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, nes se ins tan te, ele
era cha ma do para re to mar os con ta tos e re a li nha var o 
re tor no às ne go ci a ções com aque la ins ti tu i ção. 

Walt her Mo re i ra Sal les sem pre foi re co nhe ci do
como ho mem de fi nan ças. Mas, so bre tu do, sou be
apre sen tar-se como ho mem pú bli co res pe i ta do, lha -
no, com pe ten te. 

Ain da no ano pas sa do, seu fi lho João Mo re i ra
Sal les, con vo ca do por nós para pres tar de po i men to
na Co mis são Espe ci al do Ci ne ma, ele, que é o do cu -
men ta ris ta nú me ro um na ci ne ma to gra fia bra si le i ra,
trans mi tiu-me o abra ço de seu pai. De po is, quan do se 
apro xi ma va a data do com pa re ci men to de Walt her
Sal les, o ci ne as ta, tam bém re ce bi a mes ma ma ni fes -
ta ção: um re ca do de amor e de es ti ma de Walt her Mo -
re i ra Sal les.

Esse ilus tre mi ne i ro de Pou so Ale gre não se no -
ta bi li zou no mun do eco nô mi co, por ter con so li da do a
an ti ga casa ban cá ria fun da da por seu pai, João Mo re -
i ra Sal les, em Po ços de Cal das, trans for ma da de po is
no Uni ban co, hoje no quar to ban co bra si le i ro. Mais do
que isso, ele de vo tou par te de seu tem po à cul tu ra
bra si le i ra. Orgu lha va-se, por exem plo, por ter cri a do o
Insti tu to Mo re i ra Sal les.

Esse apre ço do gran de bra si le i ro que ago ra de -
sa pa re ce, sem pre es te ve pre sen te no dia a dia de sua 
vida. Tan to que ha bi tu al men te pro cla ma va, em con -
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ver sas in for ma is como ami gos, que ele ”era a pe nas o 
pai do Wal ti nho“, re fe rin do-se a seu fi lho ci ne as ta, di -
re tor do pre mi a do fil me ”Cen tral do Bra sil.

Era meu pen sa men to vi si tá-lo em Ara ras, onde
se en con tra va de cer ta for ma do en te. Não pude fa -
zê-lo; mas no mo men to em que nos de i xa, que ro
trans mi tir a toda a fa mí lia Mo re i ra Sal les, a todo o sis -
te ma fi nan ce i ro do País e ao pró prio es pí ri to de de -
sen vol vi men to da Na ção, o meu abra ço fra ter nal, es -
pe ci al men te por in ter mé dio de Walt her Sal les e João
Mo re i ra Sal les.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -

ção o Re que ri men to n.º 54, de 2001.
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 (Edi son Lo bão) – 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:

SGM/P 131/01 

Bra sí lia 28 de fe ve re i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em res pos ta ao Ofí cio/SF Nº 104/01, in for mo a

Vos sa Exce lên cia que a Câ ma ra dos De pu ta dos con -
cor da com a re a li za ção da ses são so le ne con jun ta
des ti na da a co me mo rar o Dia Inter na ci o nal da Mu -
lher, a re a li zar-se no pró xi mo dia 7 de mar ço e in di co
a De pu ta da Jan di ra Feg ha li, au to ra de re que ri men to
de mes mo teor, para fa lar como ora do ra na re fe ri da
ses são.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
mi nha ex pres são de apre ço e con si de ra ção. – Aé cio
Ne ves, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ten do
em vis ta o ex pe di en te que aca ba de ser lido, a Pre si -
dên cia con vo ca ses são so le ne con jun ta a re a li zar-se
no pró xi mo dia 7 de mar ço do cor ren te ano, às 10 ho -
ras, no ple ná rio do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca às Srªs e aos Srs. Se na do res que as 
ma té ri as an te ri or men te agen da das para a Ordem do
Dia da pró xi ma quar ta-feira, dia 7 do cor ren te, fo ram
an te ci pa das para a ses são de ama nhã, dia 6, em vir -
tu de de com pa re ci men to de Mi nis tro de Esta do no
ple ná rio do Se na do Fe de ral. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

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 dis -
pos to no 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, em meio
a tan tas in cer te zas que os fa tos do co ti di a no pa re cem 
es pa lhar na opi nião pú bli ca na ci o nal, ve nho a esta tri -
bu na, Sr. Pre si den te, no bres Se na do ras e Se na do res, 
para afir mar que, no meu Esta do do To can tins, a cada 
dia que pas sa, as no tí ci as de no vas ini ci a ti vas, go ver -
na men ta is ou não, nos dão a cer te za de que o Bra sil
não pára, de que en quan to a in se gu ran ça ame a ça as
gran des ci da des e a vida dos ci da dãos, a pres são da
glo ba li za ção nos fe cham mer ca dos, os ju ros exor bi -
tan tes ini bem nos sa ca pa ci da de de in ves ti men tos,
en quan to isso ocor re no país, no si lên cio, no es for ço e 
no tra ba lho de sua gen te, um ou tro país vem nas cen -
do no co ra ção do Bra sil.

Há dias co men ta va os pas sos lar gos em que
vem ocor ren do a cons tru ção do com ple xo hi dro e lé tri -
co do Rio To can tins, com as obras da Usi na do La je a -
do cum prin do re li gi o sa men te seus pra zos e com a
apre sen ta ção dos Estu dos de Impac to Ambi en tal da
Usi na do Pe i xe sen do de ba ti dos em au diên ci as pú bli -
cas com a po pu la ção.

Há dias tam bém me re fe ria à es tru tu ra en xu ta
da ad mi nis tra ção es ta du al que, com pro me ten do ape -
nas 37% da sua re ce i ta com a fo lha de pa ga men to de
pes so al e 10% com gas tos de ma nu ten ção da má qui -
na do Esta do, vi a bi li za va re cur sos da or dem de 50%
do or ça men to es ta du al para in ves ti men tos e para las -
tre ar o cré di to do Esta do jun to a agên ci as de fi nan ci a -
men to na ci o na is e es tran ge i ras.

Pois bem, Sr. Pre si den te! Gra ças à ra ci o na li za -
ção da es tru tu ra e da ges tão ad mi nis tra ti va ex pres sas 
nes ses nú me ros, o Go ver no do Esta do vem po den do
cum prir me tas e ul tra pas san do-as, como o Pro gra ma
Esta du al de Ele tri fi ca ção Ru ral – o PERTINS, que
bre ve men te de ve rá be ne fi ci ar com ener gia elé tri ca
mais 18 mil pro pri e da des ru ra is. O Pro gra ma já es ten -
deu 2.890 Km de li nhas se cun dá ri as, sen do que ou -
tros 4.526 Km de li nhas es tão em an da men to, as qua -
is be ne fi ci a rão mais 5 mil fa mí li as.

A Cel tins, exe cu to ra do pro je to, aguar da para o
mês de mar ço o lan ça men to de novo edi tal para a
com pra de ma te ri al, com o que pros se gui rá a re a li za -
ção da meta do pro gra ma de atin gir mais 18 mil pro -
pri e da des.
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O Se cre tá rio de Infra-estrutura, Dr. José Edmar
Bri to Mi ran da, ges tor dos re cur sos, anun ci ou para o
dia 16 de mar ço o lan ça men to do Edi tal para aqui si -
ção do ma te ri al ne ces sá rio à exe cu ção da obra.

Gra ças à ab so lu ta re gu la ri da de dos cro no gra -
mas fí si co-financeiros, 27 mi lhões de dó la res já fo ram 
in ves ti dos em ma te ri al elé tri co e em equi pa men to e
10 mi lhões com mão-de-obra.

O pro gra ma to tal de ve rá cus tar 100 mi lhões de
dó la res, dos qua is 69 mi lhões se rão fi nan ci a dos pelo
Exim bank, as su mi do pelo Go ver no do Esta do, en -
quan to os res tan tes 31 mi lhões se rão de res pon sa bi -
li da de da CELTINS e dos pró pri os be ne fi ciá ri os.

É a re vo lu ção do Bra sil si len ci o so, Sr. Pre si den -
te, que vem ocor ren do lon ge dos fo cos da cri se do
Bra sil ur ba no, do Bra sil in se ri do nos cir cu i tos glo ba li -
za dos e de pen den te dos ca pri chos da glo ba li za ção.

Quem há al guns anos so bre vo as se a imen si dão 
do ter ri tó rio to can ti nen se à no i te ve ria mi lha res de es -
tre las no céu pon tu an do a no i te to can ti nen se. De
quan do em quan do, va gas e tre pi dan tes lu zes as si na -
la vam al gu mas ci da des, onde a ener gia elé tri ca era
ge ra da de for ma pre cá ria. No mais, a es cu ri dão en co -
bria os cam pos e os la res de um ter ri tó rio es que ci do e 
ador me ci do.

Quem so bre voa hoje à no i te esse mes mo ter ri -
tó rio, vê na que la es cu ri dão, a cada dia se mul ti pli ca -
rem os pon tos de luz, como se no vas es tre las pon te -
as sem a ter ra, ilu mi nas sem os la res to can ti nen ses e
as ci da des, pe que nas ou gran des, de mar cas sem
com o bri lho de suas lu zes es fu zi an tes o meio da no i -
te. É a ir re ver si bi li da de do pro gres so que, afi nal, che -
ga a cada dia, des per tan do nos ho mens a cer te za de
me lho res dias e de me lhor qua li da de de vida no co ra -
ção do Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos lem bran do as Srªs e Srs. Se na do res que
cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria a re a li -
zar-se ama nhã, dia 6, ter ça-feira, às 14 ho ras e 30 mi -
nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1–

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 187, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia 

nos ter mos do Re cur so nº 31, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 187, de 1999, de au to ria do Se na dor Jor ge 

Bor nha u sen, que mo di fi ca a Lei nº 9.096, de 1995,
com a fi na li da de de am pli ar o pra zo de fi li a ção par ti -
dá ria, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.175, de 2000, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Sér gio Ma cha do, com os vo tos con trá ri os
dos Se na do res Artur da Tá vo la, Ro ber to Re quião e,
em se pa ra do, do Se na dor Antô nio Car los Va la da res.

– 2 –

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 113, DE 2000 – COMPLEMENTAR

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 113, de 2000-Complementar, de au to ria
do Se na dor Mo re i ra Men des, que al te ra a Lei Com -
ple men tar nº 64, de 18 de maio de 1990, para tor nar
ine le gí vel aque le cuja pres ta ção de con tas re la ti va a
cam pa nha ele i to ral te nha sido re je i ta da, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.045, de 2000, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
Se na dor Álva ro Dias.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 213, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 213, de 1999 (nº 295/93, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são ou tor ga da à Rá dio Pa ra na í ba Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, 
na ci da de de Itum bi a ra, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 310, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le -
la, com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do
e Jef fer son Pe res.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 242, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 242, de 1999 (nº 127/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Rá dio Clu be de Ita pe va Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Ita pe va, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 353, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Lu zia To le -
do, com abs ten ção da Se na do ra He lo í sa He le na.
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– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 293, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 293, de 1999 (nº 230/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Cor re io do Vale Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Ma man gua pe, Esta do da Pa ra í ba,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 313, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ney Su as su -
na, com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do 
e Jef fer son Pe res.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 2, de 2000 (nº 89/99, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Pa i que rê Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Lon dri na, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 357, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias,
com abs ten ção da Se na do ra He lo í sa He le na.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 3, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 3, de 2000 (nº 90/99, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Di fu so ra Apu ca ra na Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Apu ca ra na, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 486, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Osmar Dias,
com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do e
Jef fer son Pe res. 

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 22, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 22, de 2000 (nº 264/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -

ces são à Bra sil Ama zô nia Co mu ni ca ção e Empre en -
di men tos Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em on das mé di as na ci da de de Aba e te tu ba,
Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 471, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio,
com abs ten ção do Se na dor Jef fer son Pe res.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 86, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 86, de 2000 (nº 222/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Empre sa Cha pa den se de Co mu ni ca ção
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Cha pa dão do Sul,
Esta do de Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 859, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lú dio Co e lho.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 122, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 122, de 2000 (nº 308/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio De bie Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de Iva i po rã, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 871, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias.

– 11–

REQUERIMENTO Nº 14-A, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
14-A, de 2001, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, so li ci tan -
do 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-Complementar, de sua
au to ria.

– 12 –

REQUERIMENTO Nº 15, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
15, de 2001, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, so li ci tan do
a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei do Se na do nº
252, de 2000, com os de nºs 151 e 353, de 1999, que
já se en con tram apen sa dos, por ver sa rem so bre o
mes mo as sun to.
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– 13 –

REQUERIMENTO Nº 16, DE 2001

Votação, em turno único, do Requerimento nº
16, de 2001, do Senador Lúcio Alcântara, solicitando
a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº
595, de 1999, com os de nºs 545, 582, 665 e 681, de
1999, que já se encontram apensados, por regularem
a mesma matéria.

– 14 –

REQUERIMENTO Nº 17, DE 2001

Votação, em turno único, do Requerimento nº
17, de 2001, do Senador Pedro Simon, solicitando a
tramitação conjunta da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 39, de 2000, com as de nºs 29 e 39, de
1999, que já se encontram apensadas, por versarem
sobre o mesmo assunto.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Está en-
cerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 5
minutos.)
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Ata da 8ª sessão Deliberativa Ordinária
em 6 de março de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jader Barbalho e Edison Lobão

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

Ademir Andrade – Álvaro Dias – Antonio Carlos
Magalhães – Antônio Carlos Valadares – Arlindo Por-
to – Bello Parga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra –
Carlos Patrocínio – Casildo Maldaner – Edison Lobão
– Eduardo Siqueira Campos – Emília Fernandes –
Fernando Matusalém – Francelino Pereira – Freitas
Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo
Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam
Borges – Heloísa Helena – Hugo Napoleão – Iris Re-
zende – Jader Barbalho – Jefferson Peres – João
Alberto Souza – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen
– José Agripino – José Eduardo Dutra – José Fogaça
– José Jorge – José Roberto Arruda – Juvêncio da
Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lú-
cio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Otavio – Maguito
Vilela – Mauro Miranda – Moreira Mendes – Nabor Jú-
nior – Ney Suassuna – Nilo Teixeira Campos – Osmar
Dias – Paulo Hartung – Renan Calheiros – Roberto
Freire – Roberto Requião – Roberto Saturnino – Ro-
mero Jucá – Romeu Tuma – Sebastião Rocha – Sér-
gio Machado – Tasso Rosado – Teotônio Filho – Tião
Viana – Valmir Amaral – Waldeck Ornelas – Welling-
ton Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A lista
de presença acusa o comparecimento de Srs. 63 Se-
nadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor
Júnior.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO Nº 55, DE 2001

Faleceu, na manhã de hoje, no Instituto do Cora-
ção, em São Paulo, o Governador do Estado de São
Paulo, Mário Covas.

Homem público de grande expressão em todos
os momentos relevantes por que passou nosso País,
Mário Covas marcou com sua hombridade, coerên-
cia, integridade e firmeza de convicções as funções
que exerceu ao longo da vida.

Foi Prefeito da Cidade de São Paulo, Deputado
Federal e Senador da República pelo Estado de São
Paulo, que governou com grande tenacidade desde
1994 até seus últimos dias.

Líder do PMDB na Câmara dos Deputados em
1967, teve seus direitos políticos cassados por 10
anos. Em seu retorno à vida pública, presidiu a Co-
missão Diretora Regional de seu partido, esteve à
frente da Secretaria dos Transportes das Cidade de
São Paulo — era engenheiro por formação acadêmi-
ca –, foi outra vez

Líder do PMDB, com marcante atuação na
Assembléia Nacional Constituinte, quando par-

ticipou, como titular, da Comissão da Organização
Eleitoral, Partidária e Garantias das Instituições e da
Subcomissão de Garantia da Constituição, Reforma e
Emendas, tendo sido Membro também da Comissão
de Sistematização.

Integrou o PSDB desde sua fundação, em 1988,
defendendo seu programa em todos os momentos.

Face ao infausto acontecimento, requeremos,
nos termos do art. 218, combinado com os arts. 219 e
220 do Regimento Interno e de acordo com as tradi-
ções da Casa, que sejam prestadas, a tão ilustre ho-
mem público, as seguintes homenagens:

a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família, à

Câmara



Municipal de Santos, à Assembléia Legislativa
de São Paulo, ao Estado de São Paulo e às Direções
Regional e Nacional do PSDB;

c) representação nos funerais;
d) um minuto de silêncio; e
e) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, 6 de março de 2001 – Jader

Barbalho – Tião Viana.

REQUERIMENTO Nº 56, DE 2001

Requeiro, nos termos regimentais, e de acordo
com as tradições da Casa, as seguintes homena-
gens pelo falecimento do Governador Mário Covas:

a) Inserção em ata de Voto de Pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao

Estado de São Paulo;
c) levantamento da sessão; e
d) comitiva de Senadores, representando o Se-

nado Federal, para acompanhar os funerais.
Sala das Sessões, 6 de março de 2001 – Sena-

dor Sergio Machado – Teotônio Vilela Filho – Ber-
nardo Cabral – Lúcio Alcântara.

REQUERIMENTO Nº 57, DE 2001

Senhor Presidente,
Requeremos, com fundamento na alínea b, do

art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, a
inserção em Ata de profundo pesar pelo falecimento,
esta manhã, do ex-governador e ex-senador Mário
Covas, no Instituto do Coração, em São Paulo.

Requeremos, ainda, que o Plenário autorize a
apresentação de condolências à família, ao Estado
de São Paulo e ao PSDB, bem assim a representa-
ção desta Casa nos funerais e cerimônias levadas a
efeito em memória de Mário Covas, conforme previs-
to no art. 221.

Mário Covas, Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Senadores, é figura que dispensa qual-
quer comentário, visto que mesmo os seus maiores
adversários reconhecem nele a honradez e firmeza
de propósitos. Enfrentou, com a mesma dignidade
vitórias e derrotas na política e jamais escondeu do
povo de São Paulo a sua doença, mesmo sabendo
que isto poderia ser fator negativo na sua vida públi-
ca.

Com essa mesma dignidade, Mário Covas foi
um forte ao enfrentar a doença que o vitimou, só se
licenciando da missão que lhe conferiu o povo de
São Paulo quando se tornou humanamente impossí-
vel. Mesmo assim, episodicamente lá estava o go-

vernador licenciado em uma ou outra solenidade,
mantendo-se informado e orientando as ações de
governo.

Se, neste momento, estamos sendo privados
de sua convivência e temos que suportar a dor que
isto nos causa, temos o conforto de que ficarão inde-
levelmente marcados na história do Brasil os seus
exemplos de retidão moral, de conhecimento políti-
co, de sensibilidade social. de visão de futuro, de
amor à família, ao seu estado e ao País, aos quais
serviu durante toda a sua vida.

Cumpre a nós e às gerações futuras termos a
sabedoria de seguirmos o seu exemplo. De darmos
continuidade à sua obra, consolidando a democracia
e implantando a justiça social.

A doença, Senhor Presidente, venceu a maté-
ria, mas fortaleceu a imagem e os ideais de Mário
Covas.

Sala das Sessões, 6 de março de 2001. – Pau-
lo Hartung – Roberto Freire.

REQUERIMENTO Nº 58, DE 2001
(Do Senador Pedro Simon)

Requer a inserção em Ata de Voto
de Pesar pelo falecimento do Governa-
dor de São Paulo, Mário Covas.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador Jáder Barbalho,

Com fundamento no disposto no Art. 218, inci-
so III alínea e, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, requeiro a Vossa Excelência a inserção em
Ata de um voto de profundo pesar pelo falecimento,
hoje, em São Paulo, do Governador Mário Covas,
com mensagens de condolências à sua família e ao
Governo do Estado de São Paulo.

Justificação

Acaba de se despedir desta vida uma das figu-
ras mais importantes de nosso País, nos últimos
tempos. Político da melhor cepa e administrador da
melhor espécie, Mário Covas foi figura humana das
mais dignas com que tivemos o privilégio de convi-
ver. Prova disso foi o intenso comparecimento de
pessoas de todos os matizes e classes sociais, para
homenageá-lo, nos seus dias finais.

Mário Covas foi um batalhador incansável pela
democracia, tendo sempre se alinhado nas fileiras
dos mais humildes e sacrificados cidadãos deste
País, especialmente nos tempos negros da ditadura
militar, quando, pela sua atitude desassombrada na



defesa da liberdade e da democracia, viu-se privado
dos seus direitos políticos.

Engenheiro, Deputado três vezes, Prefeito de
São Paulo, Senador, Governador eleito e reeleito, lí-
der impecável gestor e administrador público. Enfim,
Covas, tinha o perfil de um autêntico estadista. Esta-
dista que o Brasil teve às mãos em 1989 e não apro-
veitou. Estadista que o Brasil teria agora em 2002 e
que, entretanto, infelizmente, a vontade divina não
nos permitirá tê-lo.

Mário Covas parte desta vida, onde lutou en-
quanto encontrou forças em seu organismo debilita-
do, para o merecido descanso dos heróis. Nós brasi-
leiros ficamos sem aquela voz de trovão a nos guiar
nos momentos críticos de nossa vida pública. Substi-
tuí-lo é impossível. Esforcemo-nos para honrar a sua
memória, buscando trilhar os seus passos, seguir o
seu exemplo e completar a missão que se impôs e
que a morte acaba de interromper.

Aproveito, ainda, a oportunidade para propor
ao Senado Federal a publicação do perfil parlamen-
tar de Mário Covas na solene coleção Grandes Vul-
tos que Honraram o Senado e a História Constitucio-
nal do Brasil, hoje regulada pela Resolução nº 84, de
1996.

Acredito que homenageá-lo desta forma é um
passo, mínimo, porém imprescindível, para o resgate
da honra, da dignidade e da coerência que tanto ne-
cessitamos hoje, virtudes estas que estão cristalina
e solidamente personificadas em Mário Covas.

Sala das Sessões, 6 de março de 2001. – Se-
nador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Os re-
querimentos dependem de votação, em cujo enca-
minhamento poderão fazer uso da palavra os Srs.
Senadores que o desejarem.

Em votação os requerimentos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.

Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Con-
cedo a palavra a V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 1967 – por-
tanto, há 34 anos –, alguns jovens mal saídos da
casa dos 30 anos de idade se reuniam no gabinete
do então recente partido Movimento Democrático
Brasileiro. Entre os que ali se encontravam, circulava
a idéia da escolha do novo líder do Movimento De-
mocrático Brasileiro. As correntes todas estavam se

fixando no nome do ex-Ministro da Agricultura,
ex-Líder do PTB, o nosso saudoso Oswaldo Lima Fi-
lho. Esses jovens se rebelavam contra essa escolha
antecipada. Dessa revolta, surgia o nome do nosso
companheiro Mário Covas para a liderança.

Após vários dias de reuniões – Mário vinha de
1962, eleito pelo Partido Social Trabalhista –, com a
extinção de todos os partidos pelo Ato Institucional
nº 2, de um lado ficava a Arena e, de outro, o MDB,
pelo qual aqui cheguei como Deputado Federal.

A eleição de Mário foi altamente expressiva. O
seu discurso, o seu vozeirão, aquela voz nasalada,
estava a indicar o caminho que hoje estamos vendo.
A alegria daquela eleição se traduz na tristeza do dia
de hoje, porque se fazia um traço de união com o es-
tadista que nascia.

Sr. Presidente, lembro-me de que, aos primei-
ros embates, o pessoal da Arena sentava-se do lado
esquerdo, e nós, do lado direito, à esquerda de quem
ficava na Presidência. O Líder era combativo, inte-
lectualizado: o Deputado Raimundo Padilha, que ti-
nha como seu Vice-Líder Geraldo Freire. E Mário Co-
vas ia sempre para a tribuna com umas fichas, nas
quais fazia as anotações. Seus discursos, todos eles
candentes, davam um trabalho que não se pode
mensurar ao Líder Padilha e ao seu Vice-Líder,
quando ele não estava em plenário.

O curioso é que as lideranças se exercitavam,
umas do lado do Governo, na defesa de seus progra-
mas, e, de outro lado, nós, da Oposição, mostrando
os furos, as lacunas, os erros, os equívocos que o
Governo cometia. Não havia, portanto, aquela preo-
cupação – que, infelizmente, hoje se vê nas nossas
Casas legislativas – da chamada estatística de quem
vota ou deixa de votar em alguém e por quê. Eram os
programas!

E Mário foi se agigantando. Um belo dia, surge
uma invasão da Universidade de Brasília. Era Secre-
tário-Geral do MDB o nosso mestre Martins Rodri-
gues, que tinha por nós, mais moços – sobretudo,
por Mário –, uma espécie de afeição paternal.

Ao chegarmos – não havia gabinetes de Depu-
tados; havia um do Líder do Governo, outro da Opo-
sição e o do Secretário-Geral, ao lado do plenário da
Câmara –, Martins Rodrigues nos comunicou a inva-
são. E para lá fomos, Sr. Presidente. Mário, Martins
Rodrigues, Mata Machado, Hermano Alves, Mariano
Beck, Hélio Navarro, David Lerer, Matheus Schmidt,
Paulo Macarini, outros de que não me recordo e eu
fizemos uma espécie de barreira na frente da univer-
sidade, de braços dados. Mário estava no meio,



como Líder do Partido, e, ao seu lado, Martins Ro-
drigues. O Correio Braziliense, no dia seguinte, es-
tampava essa fotografia.

Quando, em 13 de dezembro, editou-se o Ato
Institucional nº 5, estávamos no gabinete de Mário
Rodrigues. No dia seguinte, aqueles que constavam
da fotografia tiveram seus nomes relacionados para
cassação e suspensão dos seus direitos políticos
por 10 anos.

Mário foi um pouco antes de mim e de todos
que acabo de citar, já precedidos na primeira leva de
Hermano Alves e Márcio Moreira Alves, em função
de uma defesa que havíamos feito na Comissão de
Constituição e Justiça e depois no plenário. Eu era
um dos Vice-Líderes de plenário de Mário Covas,
que estava em São Paulo. Fui para a tribuna, mos-
trando o lado jurídico, dizendo que não era possível
pensar em cassar por opiniões, palavras e votos. O
discurso do Sr. Márcio Moreira Alves aos companhe-
iros tinha sido proferido exatamente da tribuna da
Câmara. E, no dia seguinte, uma frase que eu havia
cunhado, ”A Oposição prefere ver a Casa fechada a
funcionar sem dignidade“, foi manchete do Jornal
do Brasil.

Ali começava uma grande diáspora. E, como a
vida tem suas coincidências, Sr. Presidente, o Comi-
tê de Imprensa, nos anos de 1967 e 1968, escolhia
os dez melhores Deputados, ou de Plenário ou de
Comissão. Eram dez, somente dez, e entre os que
escolhiam estavam jornalistas de primeira linha.
Como a Casa está a registrar um fato histórico, que-
ro dizer que um dos que votava nessa reunião, tanto
no ano de 1967 como no de 1968 – tive a alegria de
integrar essa lista, junto com Mário Covas e mais oito
companheiros –, está ao lado de V. Exª, do lado es-
querdo, hoje, Primeiro Vice-Presidente do Senado, o
então jornalista Edison Lobão.

Sr. Presidente, com a nossa cassação, estabe-
leceu-se uma diáspora, e o estatuto do cassado não
permitia que aquele que se encontrasse no local da
cassação dali saísse, nem sequer tirasse alvará de
licença para exercitar sua profissão. Uns foram para
o exterior, Mário ficou em São Paulo, eu fiquei no Rio
– ele, na sua engenharia, eu, na minha advocacia.
Ambos dizíamos que pagávamos para ver as razões
da cassação, que nunca nos foram dadas.

O fato é que entramos numa excepcionalidade
institucional no País, e, ao cabo de longos anos de
perseguição, houve os seguintes acontecimentos:
veio a anistia, Mário se candidatou Deputado Fede-
ral, e eu me candidatei Secretário-Geral da OAB,

sem que a anistia ainda me pudesse beneficiar. Tive
que fazê-lo, Sr. Presidente, numa chapa avulsa, por-
que, sendo cassado, com dez anos de direitos políti-
cos suspensos, eu poderia prejudicar sobretudo o
companheiro que apoiava para a Presidência, que
era o Senador Josaphat Marinho. Eleito, Mário me
enviou um telegrama carinhoso. Dois anos depois,
por ocasião da briga que tive para chegar à Presi-
dência do Conselho Federal da OAB – outro dia, o
Senador Gilberto Mestrinho, que estava presente a
essa luta, registrava que a travei sozinho, enfrentan-
do tudo –, Mário me enviou uma carta, que ficará
guardada para os meus netos pela sua altivez e pela
sua dedicação ao seu velho liderado, seu compa-
nheiro da Câmara dos Deputados.

Na Assembléia Nacional Constituinte, depois
da nossa luta – eu, na OAB, ele, pelas Diretas –,
aquela diáspora cedeu lugar ao reencontro. Mário
aqui havia chegado com quase oito milhões de vo-
tos. Na hora em que, na Assembléia Nacional Cons-
tituinte, ele disputava o lugar de orador e eu o de Re-
lator, Mário fez um dos mais belos discursos que
aquela Assembléia então ouvira. E dali saiu a sua
eleição para Líder da Assembléia Nacional Constitu-
inte.

Na disputa para Relator da Assembléia Nacio-
nal Constituinte – devo fazer este registro, porque
quero que o agradecimento fique bem claro, Sr. Pre-
sidente –, éramos três candidatos dentro do Partido:
o então Senador Fernando Henrique Cardoso, Líder
do MDB no Senado; o Ministro Pimenta da Veiga, na
ocasião Líder do Partido na Câmara; e eu, apenas
Deputado, vindo do meu Estado – que tinha eleito só
três Deputados Federais do Partido, enquanto Minas
Gerais trazia 33 e São Paulo 30. O impasse se ge-
rou, porque já havia um compromisso anterior de
Tancredo Neves com um candidato e de Ulysses Gu-
imarães com outro, e eu começava a perturbar o tra-
balho. Chegou-se à conclusão de que a forma mais
democrática seria a eleição pela Bancada. Mário Co-
vas, que era Senador, juntamente com José Richa e
companheiros como Roberto Saturnino, que esta-
vam conosco em 1967, não tinha como deixar de vo-
tar no então Senador Fernando Henrique para Rela-
tor, companheiro de Senado. E não tive ajuda nesse
primeiro instante. Quando disputamos o cargo de
Relator, empatamos Pimenta da Veiga e eu, e Fer-
nando Henrique foi derrotado.

No segundo turno – este é o registro que quero
fazer –, Mário Covas foi um dedicado eleitor que tive,
para que me transformasse no Relator da Assem-



bléia Nacional Constituinte. E o fez dizendo que os
homens tinham que ter um passado, para não se en-
vergonharem do futuro no presente em que estavam
atuando.

Na Assembléia Nacional Constituinte – Mário
era Líder quando teve o seu problema inicial de en-
farto –, já não mais fumava aquelas cinco carteiras.
Em 1967, mal descia da tribuna e já acendia um ci-
garro, e nós, Deputados Federais, perguntávamos
como era possível que as suas cordas vocais conse-
guissem resistir a tanto. Mário sorria, e continuava. E
o sorriso que ele deu, já como Líder, com o cigarro
apagado... Cigarro que não mais acendeu, mas que
foi, sem dúvida nenhuma, uma das premissas dessa
doença que o atacou.

Quando estávamos a terminar a Assembléia
Nacional Constituinte – e eu falo agora para os Líde-
res do PSDB –, não é que Mário tenha sido um cola-
borador, Mário realmente foi a grande figura a quem
o PSDB deve a sua criação. Quando a emenda esta-
va sendo tratada – e era eu o Relator –, ele veio falar
comigo, mostrando que haveria de ser criado um
novo Partido. Mário estava, com outros colegas, des-
contente com o rumo que o PMDB tomava. E eu dei
parecer favorável.

A redação do art. 6º, Sr. Presidente, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, era esta:

Nos seis meses posteriores à promul-
gação da Constituição, parlamentares fede-
rais, reunidos em número não inferior a trin-
ta, poderão requerer ao Tribunal Superior
Eleitoral o registro de novo partido político,
juntando ao requerimento o manifesto, o
estatuto e o programa devidamente assina-
dos pelos requerentes.

E, logo no §1º, graças à visão de estadista que
o Mário tinha – apesar de engenheiro, ele era um
profissional fantástico nas nossas lides parlamenta-
res –, a redação ficou deste jeito:

O registro provisório [e vejam aqui o
lado enfático], que será concedido de plano
pelo Tribunal Superior Eleitoral [estava aí a
imposição da Assembléia Nacional Consti-
tuinte, determinando que não poderia dei-
xar de ser concedido de plano], nos termos
deste artigo, defere ao novo partido todos
os direitos, deveres e prerrogativas dos atu-
ais, entre eles o de participar, sob legenda
própria, das eleições que vierem a ser rea-

lizadas nos doze meses seguintes a sua for-
mação.

Eram exatamente as eleições de 1990. E, como
que para amainar, vinha o §2º, dizendo:

O novo partido perderá automatica-
mente seu registro provisório se, no prazo
de vinte e quatro meses, contados de sua
formação, não obtiver registro definitivo no
Tribunal Superior Eleitoral, na forma que a
lei dispuser.

É evidente que foi devidamente registrado.
Quando ouço – ouvi ontem e hoje – que Mário

foi um dos colaboradores, vejo que não se lhe dá re-
almente o valor que ele teve. Primeiro, por ser aquele
seu colega, companheiro de cassação, a quem ele
depois havia ajudado a ser relator, exatamente, por
coincidência, quem dava o parecer. E devo dizer, Sr.
Presidente – V. Exª que hoje preside o partido –, que
Ulysses não havia ficado satisfeito com o meu pare-
cer favorável, porque entendia que o PMDB se esva-
ziaria a partir daí. Em verdade, isso não aconteceu,
porque hoje o PSDB – que sem dúvida é uma célula,
uma membrana que se desvinculou da sua cellula
mater – convive com o PMDB, inclusive nesta Casa.

Sr. Presidente, eu, que não fiz em nenhum ins-
tante, ao longo desses dois anos de doença de Má-
rio, manifestação alguma, pois achava que uns po-
deriam entendê-la de outro jeito – as mensagens mi-
nhas e de minha mulher, Zuleide, para Lila e Mário
foram sempre retribuídas com carinho enorme, na fé
que Mário tinha em Deus –, não posso deixar de re-
gistrar que, por ocasião da CPI dos Precatórios,
como ficou conhecida essa Comissão Parlamentar
de Inquérito, enquanto alguns governadores e prefe-
itos fugiam com receio de virem para cá, Mário tele-
fonou para minha casa dizendo que queria compare-
cer espontaneamente e que eu, na qualidade de
Presidente da Comissão, marcasse dia e hora para
tal. Era a forma mais candente de demonstrar sua
honestidade, seriedade, não só com o dinheiro públi-
co, mas com o passado que ele tinha.

Quero concluir e devo fazê-lo com três ou qua-
tro linhas que escrevi ainda há pouco, ao lado do
meu eminente colega Edison Lobão, relembrando já
lá se vão quase 35 anos.

Queria, Sr. Presidente, finalizar com alguma coi-
sa que o improviso não me tirasse. O improviso é sem-
pre um vôo cego, ao qual o orador está sujeito e é pre-
ciso que ele tenha cuidado. Sei quantas pessoas aqui,
eminentes Senadores, gostariam de me apartear, e V.



Exª acende a luz vermelha – não sei se V. Exª permitirá
que eu tenha essa honra, para que o meu discurso não
fique vazio sem o pronunciamento desses colegas –,
mas gostaria de registrar aqui o seguinte:

Mário não foi Presidente da República, o que
vale dizer, não completou a sua obra política, reali-
zando menos do que sua grandeza poderia ter dado
ao Brasil. Sua grandeza política só é comparável
com a sua coerência ideológica. Jamais alguém viu
neste País Mário ser partícipe do contorcionismo po-
lítico, em nenhum instante. Por isso mesmo, Sr. Pre-
sidente, foi respeitável e respeitado, porque dizia o
que pensava, fazia o que dizia e jamais se utilizou
das palavras como instrumento de escamoteação do
seu pensamento. Certos políticos, Sr. Presidente,
por maiores que sejam os cargos, não serão nunca
um estadista democrático e honrado como foi Mário.
Tão honrado e tão democrático que os seus mais fer-
renhos adversários conseguem fazer esse registro.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, quero dizer a V.
Exª que é um engano imaginar-se que São Paulo
perdeu um incomparável Governador. Não e não, Sr.
Presidente. O Brasil é que está de luto. Alguns políti-
cos jamais servirão de exemplo. Mário será, além do
exemplo, um modelo para essa juventude que está
chegando.

Como dizem os poetas, Sr. Presidente, há cer-
tas pessoas que não morrem, ficam encantadas. Ha-
verá de ocorrer isso com Mário.

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Permi-
te-me V. Exª. um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, não me prive do privilégio de ouvir, pri-
meiro, o Senador Carlos Patrocínio, que já me solici-
tava a palavra e, depois, o eminente Senador Rober-
to Saturnino, assim como o Senador Casildo Malda-
ner. Sei que V. Exª fará essa gentileza.

Ouço o Senador Carlos Patrocínio.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Agrade-

ço a V. Exª, Sr. Presidente. Eminente Senador Ber-
nardo Cabral, também gostaria de encaminhar esse
requerimento, mas o faço por meio das palavras sá-
bias de V. Exª. Aqui, nesta Casa, ninguém melhor do
que o Senador Bernardo Cabral para iniciar um elen-
co de homenagens que, certamente, serão presta-
das ao grande brasileiro Mário Covas, que hoje nos
priva da sua existência material. Gostaria de dizer,
eminente Senador Bernardo Cabral, que, nas mi-
nhas reflexões, sempre pensei, por ter sido colega,
nesta Casa, do eminente Senador e Governador Má-
rio Covas, que, em 2002, Mário Covas seria, inexora-

velmente, inexoravelmente, eleito Presidente da Re-
pública. Ele venceu as eleições para o Governo de
São Paulo duas vezes e estava caminhando celere-
mente para conseguir esse desiderato. Tenho a con-
vicção de que ele sempre pensou e sonhou se tornar
Presidente da República. E Mário Covas seria o me-
lhor candidato que o PSDB teria à disposição para
lançar numa candidatura à sucessão do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Eu tinha certeza, emi-
nente Senador Bernardo Cabral, de que ele seria
Presidente da República. Posso assegurar que so-
mente uma força muito grande, gigantesca mesmo,
conseguiria abalar o ímpeto e o ânimo desse grande
Senador da República, talvez o maior homem públi-
co do século passado, juntamente com Ulysses Gui-
marães e Juscelino Kubitschek – digo século passa-
do porque ele não pôde viver muitos dias neste sé-
culo, neste milênio que se inicia agora. Gostaria de
dizer que, apesar de sua intransigência, o povo bra-
sileiro já estava se acostumando com a intolerável
decência de um político, porque Mário Covas tinha
essa qualidade. Fala-se muito da intolerável decên-
cia de um político e o povo brasileiro já se estava
acostumando a aceitar Mário Covas como ele era:
intransigente e corajoso. Jamais deixou de falar
aquilo que pensava, e ele somente pensava no bem
do Brasil. Portanto, quero congratular-me com V.
Exª e encaminhar favoravelmente aos requerimen-
tos endereçados à Mesa, dizendo, para terminar,
que o Brasil hoje está muito triste, porque nos deixou
um dos homens mais ilustres, mais limpos, mais ho-
nestos que esta Casa e esta Nação já tiveram a
oportunidade de conhecer. Agradeço a V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, ouvirei os colegas que já solicitaram
apartes, porque quero fechar o meu discurso com o
requerimento de V. Exª.

Senador Roberto Saturnino, ouço V. Exª.

O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Sena-
dor Bernardo Cabral, eu, como todos os colegas
aqui, também gostaria de fazer o encaminhamento
desse requerimento, mas confesso que prefiro dar
este aparte a V. Exª. Não só porque V. Exª represen-
tou o pensamento e o sentimento de nós todos nes-
sa sua fala, como porque a emoção que sinto é real-
mente muito grande, pois a figura de Mário Covas re-
presentou muito para mim na minha vida política –
ele foi para mim uma espécie de farol. Nós chega-
mos juntos ao Parlamento. Chegamos à Câmara Fe-
deral pela eleição de 1962 e nos identificamos muito
por várias razões. Éramos os dois muito jovens, mui-



to pouco afeitos aos artifícios da vida política; éra-
mos ambos engenheiros, éramos ambos líderes de
pequenos partidos – ele, líder do PST; eu, líder do
PSB. Tivemos, nesta condição, que enfrentar situa-
ções e votações difíceis após o golpe militar de 64.
Recordo-me de vê-lo na tribuna – e de ele me ver na
tribuna – em votações como a da intervenção de Go-
iás, a da prorrogação do mandato do Presidente
Castello Branco, situações em que votávamos e pro-
nunciávamo-nos sob intensa ameaça. Tivemos uma
convivência perfeita de companheirismo e de identi-
ficação nesses quatro anos, ao fim dos quais ele se
reelegeu – eu não pude me reeleger em 66, porque
tive a minha candidatura impugnada pelo SNI. Saí
então da política e, quando voltei ao Senado, em 74,
ele estava cassado. Daí, nossos caminhos se sepa-
raram. Quando fui senador, ele estava cassado; de-
pois, quando ele foi, eu estava na prefeitura do Rio
de Janeiro. Mas, como eu disse desde o início, sem-
pre mantive Mário Covas como um farol de repre-
sentação dos valores mais importantes da humani-
dade, do ser humano, porque Mário Covas não foi
apenas a figura do estadista, como foram tantos os
estadistas que o Brasil teve da maior importância –
Ulysses Guimarães, Getúlio Vargas, Juscelino. Má-
rio Covas representou alguma coisa a mais, que é a
fidelidade mais absoluta aos valores da ética, da mo-
ral, acima das artimanhas políticas, digamos assim.
Mário Covas nunca fez concessão em relação a es-
ses valores que cultivou a sua vida inteira, razão
pela qual a falta que ele nos faz é maior mesmo do
que a falta que faria apenas um grande estadista,
porque a verdade é que esta modernidade – ou esta
pós-modernidade – que estamos vivendo freqüente-
mente tende a colocar à margem os valores mais tra-
dicionais da ética em favor da eficácia, dos resulta-
dos concretos da vida política, da vida econômica. E
Mário Covas representava exatamente isto: uma re-
sistência, um bastião de sustentação, de fidelidade
aos preceitos morais mais tradicionais e mais intrínse-
cos da própria humanidade. Senador Bernardo Cabral,
V. Exª disse, com muita razão, que o Brasil está de
luto. Acho, entretanto, que poderíamos dizer, sem in-
correr em grande exagero, sem nenhuma megaloma-
nia, pensando no que representa o Brasil para o mun-
do e para a humanidade e pensando no que represen-
tou até então e no que vai representar ainda Mário Co-
vas, pela imagem que deixou na defesa intransigente
desses valores morais que são essenciais à sobrevi-
vência da humanidade, que a humanidade está de luto
com a perda de Mário Covas. Era o que queria dizer,
Senador Bernardo Cabral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço agora o Senador Casildo Maldaner e depois o
Senador Tião Viana.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Sena-
dor Bernardo Cabral, dou-me por satisfeito por poder
comungar da oração que V. Exª acaba de fazer, inclu-
sive dos apartes que estão acontecendo. V. Exª con-
viveu com Mário Covas, foram cassados juntos.
Embora não veja aqui os colegas de Santa Catarina,
acho que os catarinenses também comungam dessa
mesma oração. Quando exercia as funções de go-
vernador, em 1989, Mário Covas era candidato à
Presidência – nós tínhamos como candidato Ulysses
Guimarães – e, nessa condição, visitou-me no palá-
cio, em Santa Catarina. Nessa ocasião, disse-me o
seguinte: ”Maldaner, mais cedo ou mais tarde vamos
nos encontrar. Essa nossa divisão ou essa nossa cé-
lula“ – V. Exª referiu-se a isso há pouco; ou seja, a ori-
gem do PSDB, a cellula mater – ”é para somarmos
mais adiante“. Disse-me isso Mário Covas em 1989,
e nunca me esqueci. O Senador Roberto Saturnino
há pouco dizia, e é verdade, que Mário Covas tinha
uma fidelidade extraordinária pela cruzada ética e
vai ficar como um emblema de quem nunca tergiver-
sou pelas posições claras de suas idéias no campo
político e até mesmo no campo administrativo. Com
isso, Senador Bernardo Cabral, fico satisfeito em re-
ferendar o requerimento que V. Exª e os colegas
apresentam nesta tarde em relação ao Governador
Mário Covas.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Permite V.
Exª um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador
Bernardo Cabral, também tinha feito a minha inscri-
ção para fazer o encaminhamento de um requeri-
mento em nome do Partido dos Trabalhadores, do
qual sou Vice-Líder. Aproveito, pois, com muita hon-
ra, a oportunidade de partilhar desse arco admirável
de memória histórica nesse depoimento que V. Exª
deu em relação à figura do Governador Mário Covas.
Eu gostaria de frisar que a minha geração é mais re-
cente e o início de minha militância política deu-se
em 1981, muitos anos, portanto, após esse aconteci-
mento que V. Exª ilustrou muito bem. Mas confesso
que em todos os momentos que pude ver a expres-
são pública e política do Governador Mário Covas,
fi-lo com admiração, com respeito, entendendo que
ele conseguiu associar a coerência com a capacida-
de de buscar a verdade em toda a sua vida pública,



com a capacidade de hipotecar a sua existência em
favor de um Brasil melhor, de uma vida melhor para
a nossa sociedade. E pude aproveitar, embora à dis-
tância, esse grande ensinamento que o Governador
Mário Covas nos deu. Eu gostaria também de apro-
veitar a oportunidade para hipotecar, na condição de
médico, a minha solidariedade e a minha admiração
pela equipe que acompanhou o Governador Mário
Covas. Ele entrincheirado, com uma vontade de vi-
ver, querendo partilhar da existência humana mais
um pouco, apegou-se à vida de uma maneira profun-
damente admirável, tendo encantado e emocionado
o País inteiro com a sua coragem. E naquele mo-
mento em que depôs que Deus lhe havia dado tanto
coisa – a vida, que é o que há de mais simples e o
que há de mais forte na existência – ele se apegou
em um gesto de gratidão a Deus. Isso foi uma lição à
minha geração, uma lição ao Brasil. Eu gostaria, por-
tanto, de hipotecar essa homenagem aos médicos
que tiveram a coragem, junto com toda a equipe de
saúde que acompanhou o Governador, de entender
a dignidade humana. Lembro-me de uma frase de
uma pensadora de Bioética, pela qual tenho muita
admiração, chamada Eliane de Azevedo: ”O limite
moral da ciência é a dignidade humana“. E os médi-
cos trataram o Governador Mário Covas com toda
essa concepção ética e de solidariedade de encora-
jamento a favor da vida e lutando a favor da dignida-
de humana. Muito obrigado.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, ao concluir minhas palavras, sei que es-
tou há quase uma hora na tribuna, não posso deixar
de agradecer a interferência dos meus eminentes
colegas, Senadores Carlos Patrocínio, Roberto Sa-
turnino, Casildo Maldaner e Tião Viana, não só pela
manifestação que fizeram, mas pelo registro pessoal
eqüidistante de qualquer conotação político partidá-
ria sobre um grande homem.

Claro que há um requerimento do Presidente
da Casa, que só pela sua feitura, saindo da titularida-
de da Casa, diz quem é o homenageado. No entanto,
esse lado histórico precisava ser dito.

Ocorreu-me, aqui, quando essa luzinha verme-
lha batia neste dourado dos meus óculos, aquilo que
a minha velha mãe dizia, ela que tinha uma ourivesa-
ria muito modesta: ”por mais polimento que se dê ao
latão, ele jamais chegará a ser ouro“. Neste País, há
muitos políticos que são como o latão: jamais chega-
rão a ser ouro. Mário Covas foi um político de ouro!

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Bernardo
Cabral, o Sr. Jader Barbalho, Presidente,
deixa a cadeira da presidência que é ocu-
pada pelo Sr. Edison Lobão, 1º Vi-
ce-Presidente.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de
permanecer no plenário do Senado, presidindo esta
sessão de homenagem póstuma ao ilustre brasileiro
Mário Covas. Entretanto, irei a São Paulo represen-
tando o Senado logo mais e isso me impede de per-
manecer até o final desta sessão.

Pedi a palavra, ainda na condição de Presiden-
te do PMDB, para expressar aqui a homenagem dos
companheiros do PMDB à figura de Mário Covas,
que foi um dos nossos fundadores, e cuja história, de
certa forma, em grande parte, confunde-se com a do
nosso Partido, que, juntamente com tantas outras
instituições neste País, foi a viga mestra da redemo-
cratização do Brasil. E se, na história do PMDB, te-
mos a chance de registrar a presença de tantos he-
róis da vida recente brasileira – como Ulysses Gui-
marães, Tancredo Neves, Teotônio Vilela e tantos
outros –, fazemos questão, dividindo com o PSDB,
de incluir, na nossa galeria de honra dos heróis da
redemocratização deste País, o nome de Mário Co-
vas.

Por essa razão, Sr. Presidente, desci da Presi-
dência da Casa para ocupar o lugar de Líder do
PMDB, a fim de registrar a Mário Covas a nossa mais
sentida homenagem, por todos os aspectos tão bem
traçados aqui pelo Senador Bernardo Cabral e
acrescidos nos apartes que lhe foram feitos. Como
Presidente do PMDB e como seu representante nes-
ta hora, quero manifestar a minha mais irrestrita soli-
dariedade às considerações que foram aqui expen-
didas a respeito de Mário Covas. Eu gostaria de res-
saltar, Sr. Presidente – até porque a juventude brasi-
leira precisa saber e até para não permitir que o País
possa mergulhar em período negro como mergulhou
na época da ditadura militar, particularmente após o
AI-5 –, esse aspecto da nossa história. Além disso,
quero ressaltar a figura do democrata, e quero me
permitir ressaltar também, diante de tantas reminis-
cências que foram aqui declinadas, Sr. Presidente, o
privilégio que tive: no início de 1967, eleito vereador



pelo MDB de Belém, vindo pela primeira vez ao pré-
dio do Congresso Nacional, nas galerias da Câmara
dos Deputados, junto com outros vereadores do Bra-
sil, o primeiro orador a quem tive oportunidade de
assistir ocupando a tribuna da Câmara dos Deputa-
dos, do Congresso Nacional, foi exatamente Mário
Covas, muito jovem, naquela sessão interpelando o
Ministro Gouveia de Bulhões.

Portanto, Sr. Presidente, nesta hora, com es-
sas palavras simples – já que é difícil encontrar adje-
tivos que possam efetivamente condensar o que to-
dos pensamos a respeito da vida e da obra de Mário
Covas – quero dizer aqui da homenagem do PMDB e
do Brasil pelo que Mário Covas incorporou a nossa
história com a própria história.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –

DF) – Sr. Presidente, peço a palavra para encami-
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra ao Senador José Roberto Arruda por
cinco minutos.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Como Líder. Para encaminhar a votação. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, hoje havia reservado meu tempo, nesta tribuna,
para fazer reflexões sobre o momento político em
que vivemos. Quis o destino que eu viesse a esta tri-
buna, como Líder do Governo, em meu nome pesso-
al, em nome dos colegas do PSDB e em nome do
Partido do qual sou Vice-Presidente, para prestar
uma primeira e simples homenagem ao grande bra-
sileiro Mário Covas.

Hoje, a Nação brasileira chora a morte de Má-
rio Covas – do Mário Covas Deputado, do Mário Co-
vas cassado, do Mário Covas Prefeito, Senador e
Governador, do Mário Covas candidato a Presidente
em 1989, traduzindo as esperanças de toda uma ge-
ração de brasileiros, do Mário Covas líder da rede-
mocratização do Brasil e líder da socialdemocracia,
e do Mário Covas que recebe, no momento da sua
morte, a maior homenagem que um homem público
pode receber: a homenagem do povo. Talvez a histó-
ria do Brasil tenha registrado poucos momentos
como o de hoje: Getúlio Vargas, talvez, teve a home-
nagem das ruas; Tancredo Neves, certamente, as
teve; Juscelino Kubitschek, em 1976; e Mário Covas.

A diferença única, Sr. Presidente, é que en-
quanto outros grandes homens do Brasil e do mundo
são chorados pelo seu povo, porque culminaram
suas vidas públicas com o mais alto posto que pode-

riam exercer – como ocorreu com De Gaulle, na
França, com Churchill, na Inglaterra, com Roosevelt,
nos Estados Unidos, e com Getúlio, Tancredo e Jus-
celino no Brasil –, Mário Covas chegou a esse mes-
mo patamar sem ter exercido a Presidência da Re-
pública. Ele colocou o seu nome, de forma indelével,
na galeria daqueles poucos homens que conse-
guem, com o seu trabalho, mudar a história de um
país.

As lideranças políticas brasileiras de todos os
partidos políticos estão prestando suas homena-
gens, por meio de palavras proferidas desta tribuna,
de declarações à imprensa e de sua presença pes-
soal, ao grande brasileiro Mário Covas. No entanto, é
a homenagem do povo, que está formando filas às
portas do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo,
neste instante, é a homenagem do povo, que sofre a
dor da perda de um grande líder, que vai marcar este
dia.

E o interessante, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, é que no exato instante em que o Brasil fica
mais pobre, porque perde um grande líder, parece
que, paradoxalmente, também se engrandece: ele
se engrandece na dor da perda, ele se engrandece
porque, por intermédio do seu povo, entende a gran-
deza de um dos seus filhos.

Covas, nas últimas décadas, veio num crescen-
do de vida pública, mas, principalmente, num cres-
cendo de sabedoria. E o mais interessante, Sr. Presi-
dente, é que, quanto mais experiências acumulava e
mais sabedoria possuía, mais simples ficava. Era
simples até na maneira de se vestir. Lembro-me do
último encontro que eu, o Ministro Pimenta da Veiga
e o Governador Tasso Jereissati* tivemos com o Go-
vernador Covas, em São Paulo. Ele não usava grava-
ta e ria muito de nós que estávamos de terno e gra-
vata. Dizia: ”Eu já posso dar-me ao luxo de estar de-
sengravatado“. O Governador Mário Covas alinhou a
essa simplicidade no vestir a simplicidade do ser e
do pensar. Por mais complexo que fosse o problema
que lhe apresentassem, as soluções eram sempre
simples; mais do que isso: traduzidas de uma forma
clara para o entendimento do cidadão comum.

O Governador Mário Covas veio nesse cres-
cendo e é hoje, Sr. Presidente, no momento de sua
morte... (Pausa.) Que esse silêncio seja a principal
homenagem de todos nós ao Governador Mário Co-
vas.

Confesso aos Srs. Senadores que me sinto im-
potente nesta tribuna. O Senador Bernardo Cabral
juntamente com os apartes que recebeu, o Senador



Jader Barbalho e todos os Srs. Senadores que me
antecederam, por meio de depoimentos e testemu-
nhos, mostraram ao Brasil a importância da figura
política de Mário Covas. Mas eu me sinto impotente.
E acho que todos nós nos sentimos impotentes ao
ocuparmos a tribuna que foi de Mário Covas. Daqui,
ele pensou grande, defendeu o Brasil, foi sempre
construtivo, desafiou as suas convicções, enfrentou
os desafios da vida pública com a mesma coragem e
transparência que, como ser humano, enfrentou a
doença, nos últimos meses de vida.

Falo em nome do Presidente Fernando Henri-
que Cardoso, que viaja para São Paulo dentro de
poucos minutos, em nome da Liderança do Governo,
em nome do meu Partido, o PSDB, mas principal-
mente em nome de toda a sociedade brasileira.
Acredito que todos nós falaremos, como em poucos
momentos de nossas vidas, em nome de nossa soci-
edade que, de forma unânime, presta as mais justas
e mais sinceras homenagens ao grande brasileiro
Mário Covas.

Termino, Sr. Presidente, confessando que,
além da minha dificuldade de falar neste dia, tenho
uma grande dúvida: não sei se a vida pública do País
está mais pobre, porque falta Mário Covas, ou se o
Brasil está com a sua grandeza realçada, porque en-
tende no momento da dor a grandeza de um dos
seus filhos, a grandeza de um dos seus líderes, por-
que a partir de agora, como nunca, deverá incorpo-
rar à sua herança política os exemplos da vida públi-
ca do grande brasileiro Mário Covas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-

do a palavra ao Senador Maguito Vilela, por cinco
minutos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a morte do Go-
vernador Mário Covas encerra a carreira de um dos
políticos mais respeitados do Brasil: respeitado pela
sua coerência, pelo seu dinamismo, pelo seu idealis-
mo e pela sua maneira exímia de administrar o di-
nheiro público.

Tive a felicidade de manter com o Governador
Mário Covas uma estreita convivência, que se iniciou
na Assembléia Nacional Constituinte. Depois, em
1989, mesmo estando no PMDB e ele no PSDB, fui
um dos seus coordenadores de campanha à Presi-
dência da República no meu Estado de Goiás. Aliás,
quando ele, candidato a Presidente da República, e
eu, ainda Deputado Federal por Goiás, fizemos uma

das campanhas mais dignas que aquele Estado co-
nheceu. Eu, Mário Covas, José Richa, José Serra, o
cantor Fagner, andávamos a pé pela Avenida
Anhangüera em Goiânia; debatíamos com os estu-
dantes nas diversas universidades de Goiás; impro-
visávamos comícios em carrocerias de caminhone-
tes. Mário Covas, naquela época, foi um dos candi-
datos mais votados no meu Estado. Posteriormente,
ele, Governador de São Paulo, e eu, Governador de
Goiás, travamos várias lutas, lado a lado, inclusive a
luta contra a reeleição. Ele e eu talvez tenhamos
sido os dois únicos Governadores que nos posicio-
namos contra o instituto da reeleição.

Mário Covas, apesar da fama de turrão, era,
também, uma figura humana simpática, extraordiná-
ria e sempre prestativa. Era amigo e companheiro
leal. Na política, exerceu todos os cargos importan-
tes deste País, tendo sido Deputado Federal por três
vezes, Senador da República, Prefeito de uma das
cidades mais importantes do mundo e Governador
do Estado de São Paulo por dois mandatos.

Mário Covas morre aos 70 anos, vitimado por
um câncer contra o qual lutava desde 1998. Nesses
meses de martírio, mostrou, mais uma vez, a sua for-
ça, lutando bravamente pela vida. Recebeu o cari-
nho e o apoio de todo o povo brasileiro, comprovan-
do o respeito que sempre gozou junto à população.
Deixa o nosso convívio, mas fica o seu legado para
as atuais e futuras gerações políticas brasileiras: co-
erência, humildade, obstinação e, acima de tudo, ho-
nestidade.

Vitorioso em toda a sua vida, aparentemente
perdeu a guerra contra o câncer, mas só aparente-
mente. Mais uma vez ele sai vencedor, porque, sem
dúvida nenhuma, ganhou o reino de Deus. Temos
certeza absoluta de que Mário Covas ganhou o reino
de Deus.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra ao Senador Francelino Pereira, por cin-
co minutos.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para encaminhar a votação.) – Sr. Presidente, Sena-
dor Edison Lobão, Srªs e Srs. Senadores, o quê dizer
de Mário Covas nesta hora? O quê dizer de um cida-
dão que percorreu caminhos tão difíceis como os
que venho percorrendo em toda a minha vida públi-
ca, desde a União Nacional dos Estudantes, no Rio
de Janeiro, até este momento, aqui no Senado da
República brasileira?



Nascido em Santos e vivendo em São Paulo, o
seu destino era todo ligado à mais nobre das ativida-
des humanas, que é a política. Conversávamos e de-
batíamos muito. Em algumas vezes, assumimos po-
sições diferentes, mas a ele eu dizia – repetindo Mil-
ton Campos – que estávamos, nas duas margens do
rio, cada um tentando construir um caminho melhor
para esta Nação, que hoje, com 170 milhões de bra-
sileiros, começa a despertar para o mundo inteiro.

Covas era filho de corretor de café, na sua São
Paulo, terra da cafeicultura. Nasci em terra distante,
no longínquo e amável Piauí e fiz de Minas, a outra
terra do café, a minha pátria, o meu chão, o meu des-
tino, o espetáculo da minha vida.

Ouvia-o atentamente. Sua voz era agradável e
sonante. Melhor, porém, que a voz, e mais requinta-
da que a sua disciplina mental, era a lhaneza que ca-
racterizava seu comportamento, sempre aberto ao
abraço cordial, sem jamais aparentar orgulho. De-
monstrava simplesmente representar um Estado
que significa, depois de Minas Gerais, a primeira uni-
dade da Federação.

Éramos irmãos – e quero dizer isso com since-
ridade e com orgulho. Irmãos na honradez, no traba-
lho, na convicção, na certeza de que o nosso destino
apresentava certa semelhança, até porque ambos
trabalhávamos para abrir caminhos mais adequados
à construção de dias melhores para o Brasil, um país
ainda de uma pobreza absoluta.

Em 1968, fomos derrotados. Ninguém aqui fala
em revolução, ninguém fala em regime militar; nin-
guém fala em regime de exceção, mas quero dizer
que não participei da revolução ou, como hoje se
chama, do regime militar. Dela fiquei sabendo na Su-
perquadra Sul 206 de Brasília, ao acordar, no dia do
acontecimento.

Daí por diante, nossas posições assumiram
forma mais diferente, mas em nenhum momento nos
faltaram o convívio, o respeito e a amizade, num
comportamento de vida pública marcado pela serie-
dade e pela simplicidade.

Em 1968, fomos derrotados. Ele derrotado
como líder da Oposição, como Deputado Federal, na
luta contra o regime de exceção que caminhava para
o AI-5.

Na Comissão de Justiça, ambos defendíamos
o Márcio Moreira Alves. A imprensa no Brasil inteiro
registrava as nossas declarações. O Estado de S.
Paulo publicava: ”Francelino pede ao povo para di-
zer não ao Governo“.

O Presidente Costa e Silva era atacado com
veemência pelo Líder Mário Covas. Eu não o ataca-
va. Mas no silêncio de quem se rebela – e o silêncio,
às vezes, é mais expressivo, fui chamado ao Palácio
das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, pelo Presidente
Costa e Silva. Diante dessa convocação, disse ao
meu Líder que ali não compareceria, porque sabia o
que o Presidente queria. Contudo, o líder gaúcho
Daniel Krieger fez uma ponderação, afirmando:
”Quem o está convocando é o Presidente da Repú-
blica. Seja qual for o regime, vá, compareça.“

Em rápida conversa com Mário Covas, dis-
se-lhe, que estaria indo ao Rio de Janeiro. E ele pe-
diu a Deus, no abraço e no convívio, que eu fosse fe-
liz na conversa com o Presidente.

Essa felicidade eu a tive. Foi a felicidade de di-
zer não ao Presidente Costa e Silva. De lhe ter dito
que jamais mudaria o meu voto, porque as monta-
nhas de Minas não permitem que os homens públi-
cos do meu Estado assumam posições an-
ti-históricas.

Covas foi cassado em 1969, diferentemente de
muitos outros líderes de seu Partido, que se acomo-
daram no silêncio e até se deram bem com a revolu-
ção e com a ditadura militar.

Dez anos depois, no entanto, Mário Covas vol-
tou, mais forte, mais determinado, mais elegante,
sem nenhum ressentimento. Ao contrário, parecia de-
monstrar que a cassação emoldurara com mais força
a sua vida pública, por mais incrível que pareça.

Voltou à política. E, no Governo de São Paulo,
soube conduzi-lo com lisura e coragem. E foi no exer-
cício dessas funções que Mário Covas foi vencido
pela insidiosa e silenciosa doença. Contudo, ao desa-
parecer, ele aparece aos nossos olhos como uma das
figuras mais importantes da vida pública brasileira.

Quero dizer, nesta hora, em nome de 18 milhões
de mineiros, em nome de 900 cidades, em nome de
100 metrópoles, em nome da terra cujas montanhas
ninguém nivela, que essa homenagem de Minas é
feita a um homem semelhante aos melhores minei-
ros, como Milton Campos.

São essas as minhas palavras de despedida, já
que não posso ir a São Paulo em razão de compro-
missos em Brasília e em Belo Horizonte ainda ama-
nhã.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-

do a palavra ao Líder Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para en-

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.



Presidente, Sras e Srs. Senadores, ao encaminhar o
requerimento de pesar pelo falecimento do grande
brasileiro que foi Mário Covas, falo como Líder do
Partido da Frente Liberal, mas não ouso dizer que
falo em nome da minha Bancada, porque os Sena-
dores Bernardo Cabral e Francelino Pereira já o fize-
ram. E a seguir, o 1º Vice-Presidente nacional do
Partido, Senador José Jorge, falará em nome da
Presidência, pelo Senador Jorge Bornhausen; por-
tanto, pelo Partido.

Mas eu não queria deixar de trazer a minha tris-
teza, a minha consternação, o meu sentimento de
angústia diante do falecimento de Mário Covas. Re-
cordo-me, Sr. Presidente Edison Lobão, dos dias em
que aqui convivemos, neste plenário do Senado Fe-
deral, na Assembléia Nacional Constituinte, onde
ele, com seu talento, com sua criatividade, com a
sua combatividade, saiu-se magnificamente bem,
como se saía bem em todas as suas missões.

Ele era cordial, tinha um charme pessoal indis-
cutível, respeitava o próximo, sabia dirigir-se aos
seus pares defendendo as suas teses, às vezes com
veemência, mas sempre com elegância. Covas era
isto: o trato ameno, amigo, agradável. Não há dúvida
nenhuma de que o sentimento daqueles que com ele
conviveram é, acima de tudo, de saudade – essa pa-
lavra maravilhosa da língua portuguesa que não en-
contra semelhança em qualquer outra língua do pla-
neta.

O fato é que ele foi, por assim dizer, o arauto da
democracia, o espadachim da abertura política. To-
dos nós participamos de momentos difíceis. Ele, por
exemplo, no auge de sua carreira parlamentar, foi
cassado pelo movimento de março de 1964, como
aqui lembrou o Senador Francelino Pereira. E eu
bem sei o que isso significa, Sr. Presidente, porque
fui advogado de preso político. Eu vi o outro lado, a
outra face.

Recordo-me que o saudoso Presidente Jusce-
lino Kubitschek a mim me disse um dia que o senti-
mento que tinha como homem cassado era o de es-
tar num leprosário. Porque as pessoas que antes o
cortejavam, o cercavam, o envolviam, depois, como
que por um passe de mágica, começavam a desapa-
recer e até a evitar o contato pessoal. E aí ele viu os
amigos que realmente tinha e que com ele ficaram
até o fim.

Mário Covas teve ceifada parte de sua vida pú-
blica, como tantos outros brasileiros, por meio de um
ato de exceção. Mas nem por isso perdeu a grande-
za: voltou como o Senador mais votado da História,

como um homem que governou o mais importante
Estado da Federação brasileira – embora, dentro do
meu coração, eu assim considere o meu Estado do
Piauí, mas é inegável a pujança e a fortaleza do
Estado de São Paulo.

Foi reeleito como ninguém o fora, respeitado.
Sua administração foi equilibrada, séria, competente
e eficaz. Saneou as finanças do Estado, agiu na edu-
cação, na saúde e em todos os setores das ativida-
des política e administrativa de maneira exemplar.

Sr. Presidente, lembro-me de tê-lo visto na tele-
visão, enfrentando a morte, guerreando com o cân-
cer. Como num dos seus últimos dias de atividade
havia feito um discurso em que todos perceberam
que ele estava visivelmente cansado, dizendo aqui e
acolá algo desbaratado, voltou com uma verve dois
dias depois, fazendo ironia daquele momento, ao
lado da sua esposa, que chorava de emoção. Ele,
então, com verve, com um sentimento que inspirou a
todos respeito, foi enfrentando essa luta e ainda que-
ria comparecer às inaugurações. Não queria absolu-
tamente pedir licença do cargo. Lutou mesmo, até
que, infelizmente, a doença o levou. E que doença
horrorosa essa! Uma doença quase sem retorno,
embora o avanço da Medicina, inclusive no Brasil, já
tenha alcançado sucesso em diversos setores.

Pois é justamente esse Mário Covas elegante,
lutador, grande brasileiro que quero homenagear
neste momento, lembrando também que estive ao
seu lado no movimento da redemocratização do
País, quando eu era Governador do Estado do Piauí.
Subíamos em palanques, defendendo a candidatura
de Tancredo Neves. Lá estava eu, formando a Frente
Liberal àquele tempo, enfrentando situações difíceis,
mas estávamos lado a lado, ombro a ombro pela res-
tauração da democracia no nosso País.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, eram essas as
palavras que o coração me impunha externar, numa
hora triste como esta.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra ao Senador Roberto Freire para enca-
minhar.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desejo ler o
seguinte:

Covas, um nome que engrandece a
República.



Nota pública do Partido Popular Socia-
lista – PPS e de suas bancadas parlamenta-
res no Senado e na Câmara dos Deputados.

Raríssimas pessoas, em sua comuni-
dade ou em seu país, alcançam a condição
da unanimidade. Alguns chegaram ao pan-
teon da credibilidade e gozam do carinho
de todo o seu povo. Mário Covas, por ser
político e ardoroso defensor de suas idéias,
não foi um homem público unânime, mas
se transformou em um dos nomes mais
respeitáveis e respeitados da nossa histó-
ria republicana.

Vocacionado para a vida pública, Co-
vas engrandeceu o seu Estado, o Brasil e o
seu povo, fato por si relevante quando nos
debruçamos sobre notícias de escândalos
e analisamos a estatura de alguns homens
públicos que hoje, equivocadamente, se
auto-refereciam como líderes nacionais.

O PPS, desde a época do antigo
PCB, sempre manteve com Covas boas e
produtivas relações. As divergências entre
ele e o partido eram – tal como depois com
o PPS – naturalmente equacionadas, to-
mando por base o respeito, a fraternidade e
a crença no regime democrático.

A política democrática perdeu, com a
morte do Governador de São Paulo, uma
de suas principais lideranças, mas continua
viva a referência.

Quero fazer um parêntese e dizer que tudo isso
sobre o que estávamos falando, talvez afora o seu
relacionamento com o PCB e com o PPS, é o pensa-
mento de todos, que reverenciam o homem público,
a pessoa, a sua dignidade, o respeito que granjeou
de toda a sociedade brasileira; poder-se-ia até dizer
que, no momento de hoje, embora nada se pudesse
dizer em contrário, essas palavras alcançam o lugar
comum.

Não ouviremos outras palavras que não esta:
do lamento em relação a Mário Covas. Mas o PPS
não quer apenas ficar no lamento, na solidariedade;
não quer apenas render essa homenagem, mas
quer tornar viva a referência que foi Mário Covas.

Nessa concepção, a melhor homenagem que o
PPS pode a ele prestar é conclamar as forças políti-
cas democráticas a lançarem, de forma organizada,
o ”Movimento Mário Covas pelo Parlamentarismo“,
com dois pressupostos: que esse sistema vigore a
partir de 2006, para cortar toda e qualquer intenção

golpista de se mudar as regras do jogo, determina-
das para 2002; e o necessário referendo, aprovando
a implantação do sistema – até porque a sociedade
brasileira, no momento em que foi conclamada a de-
finir-se por um sistema de governo, fez a opção pelo
Presidencialismo, no plebiscito de 1993.

Cumprido isso, é fundamental dizer que, se-
gundo o nosso entendimento, não há nenhuma in-
conveniência – até porque não pode ser considerado
diversionismo – em lançarmos a idéia do Parlamen-
tarismo, em função da crise política na qual vive o
Brasil. Se tivéssemos o Parlamentarismo, não tería-
mos ambigüidade nas relações da base de sustenta-
ção do Governo; não teríamos presidentes de parti-
do solicitando demissões de ministros ou ministros
sendo demitidos. Estaríamos discutindo moção de
desconfiança, derrubando gabinetes; talvez, enfren-
tando a crise, cortando-a pela raiz; se necessário,
convocando eleições com a dissolução do Parla-
mento.

Portanto, não há nada contra-indicado para
que, neste momento, homenageando Mário Covas,
tornando viva a sua referência, possamos começar a
discutir seriamente, com todos os movimentos, a im-
plantação do Parlamentarismo no Brasil em 2002.

É isso o que o PPS quer: homenagear Mário
Covas, dizendo que suas Bancadas trazem a sua so-
lidariedade aos seus familiares e ao povo paulista.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-

do a palavra ao Senador José Jorge por cinco minu-
tos para encaminhar.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para encami-
nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, neste momento, eu gostaria
de trazer ao Senado a solidariedade do nosso Parti-
do, o PFL, tendo em vista que seu Presidente, o Se-
nador Jorge Bornhausen, está em São Paulo, partici-
pando das solenidades que estão ocorrendo por ca-
usa do falecimento do Governador Mário Covas.

Embora diversos companheiros, como os Se-
nadores Francelino Pereira, Hugo Napoleão e Ber-
nardo Cabral, já tenham falado, em nome do Partido,
eu gostaria de também manifestar, em nome da Exe-
cutiva, por solicitação do Presidente Jorge Bornhau-
sen, a importância que damos a este momento.

Existem muitos políticos, não só no Brasil como
no mundo inteiro, que conseguem dizer coisas corre-
tas muitas vezes de uma forma elegante. Entretanto,
penso que uma minoria, na sua vida pessoal e na
sua vida política, consegue dar o exemplo daquilo



que fala. Muitas pessoas, principalmente muitos po-
líticos, falam uma determinada coisa, mas, no decor-
rer das suas vidas política e pessoal, realizam outra.

Para nós, o Governador Mário Covas é um
exemplo daquele político que fala e age da mesma
forma. Como homem público ou na sua vida pessoal,
sempre fez tudo o que devia e dizia. Portanto, de
agora em diante, ele vai servir de exemplo não só
para o seu Partido e Estado, mas para nós, de todos
os Partidos, e para todo o Brasil.

Assim, gostaríamos de dar as nossas condo-
lências à sua família, ao seu Partido e a todos aque-
les que moram em São Paulo.

Também gostaria de aproveitar a oportunidade
para ler uma mensagem enviada pelo Vi-
ce-Presidente, Marco Maciel, do PFL:

Já se disse que a maior homenagem que se
pode prestar a um morto é a verdade. Mário Covas
foi forte na doença e na vida. A coragem de defender
as suas convicções mudou – algo raro na política –,
em muitas oportunidades, o rumo dos acontecimen-
tos. Íntegro e coerente, imprimiu caráter a todas as
suas palavras, gestos e ações. Mostrou, por fim, que
o sofrimento não nos deve abater, que o exemplo
serve de testemunho, e que a sua morte deixa uma
lição de vida a inspirar a todos na construção de uma
sociedade caracterizada por um autêntico humanis-
mo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-

do a palavra ao Senador José Fogaça, por cinco mi-
nutos.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não poderia
deixar de também usar a tribuna, nesta tarde, para
fazer o registro do meu pesar e do meu sentimento
pela morte de Mário Covas.

Quando me ocorre a figura política de Mário
Covas, surge-me, imediatamente, a imagem de um
Presidente da República. O que posso dizer a respei-
to de Mário Covas é que ele talvez tenha sido o pri-
meiro Presidente da República, na nossa História,
que morreu antes de tê-lo sido. Ninguém tinha a bio-
grafia mais perfeita, o caráter mais adequado, nin-
guém tinha a moldura pessoal mais definida para
essa dura tarefa que é a de exercer a Presidência da
República.

Creio que, no fundo, todos nós, brasileiros,
sendo ou não do seu Partido, tendo ou não com ele
afinidades político-ideológicas, víamos em Mário

Covas a figura do grande homem de Estado, do
grande estadista, do homem público de escol, límpi-
do e limpo.

Uma das características de Mário Covas era,
sem dúvida nenhuma, a sua absoluta frontalidade.
Mário era um homem frontal. Nada nele admitia dis-
simulação; nada dele levava a caminhos sinuosos,
tangenciais ou dissimulados. Mário não negaceava,
não escamoteava. Mário era absolutamente frontal.
Há quem diga que esses eram alguns dos seus defe-
itos e há quem diga, como eu, que essas eram as
suas maiores e mais definitivas qualidade como ho-
mem público: a sua absoluta transparência e a sua
frontalidade. Todas as questões políticas, e até as
humanas, ele enfrentava sem viés, sem desvios,
sem dissimulação, sem escamoteio, sem subterfú-
gio, sem descaminho, com a mais absoluta retidão e
frontalidade. Mário era um homem frontal.

Nesta Casa, Sr. Presidente, como Senador, já
com tantos anos de mandato, tendo sido também
Deputado Federal, eu pude colher lições exemplares
e absolutamente definitivas para a minha formação
política, para o meu repertório de admirações políti-
cas. Aqui, convivi com João Calmon, Afonso Arinos,
Nelson Carneiro, Franco Montoro, Tancredo Neves,
Ulysses Guimarães, Freitas Nobres – essa lista é tão
generosa e tão grande que eu não saberia dar-lhe o
correto e adequado limite neste momento, por isso
não a continuo, para não fazer injustiças. Mas, segu-
ramente, nessa galeria de impressões profundas da
vida, nessa galeria de homens notáveis, eu coloco a
figura proeminente de Mário Covas.

Lembro os versos de Fernando Pessoa sobre o
homem fingidor, o homem que finge a verdade, que
dizem: ”O poeta é um fingidor. Finge tão completa-
mente, que chega a fingir que é dor a dor que deve-
ras sente“. Pois nem isso Mário Covas fazia. Mário
Covas sequer sabia fingir a verdade, porque, para
ele, a verdade era a verdade.

Fernando Pessoa disse que o poeta é um fingi-
dor e há quem diga que o político é um fingidor. Mário
Covas, não. Mário Covas jamais fingiu, nem mesmo
nesse sentido de neo-autenticidade a que Fernando
Pessoa se refere: fingir a própria e profunda verdade
de si mesmo. Nem isso Mário Covas fazia. Ele era
tão exposto, tão claro, tão límpido, dava tanta visibili-
dade e transparência ao que era, que, se fosse preci-
so, enfrentava pauladas de manifestantes na rua.
Um equívoco? Um erro pessoal? Não. Apenas a evi-
dência da sua característica de absoluta frontalidade
diante de qualquer questão.



Essa é uma lição que cada homem público
deve, como motivo de reflexão, colocar no seu reper-
tório de experiências, de conhecimento, de vivênci-
as, e eu o faço com muita humildade, Sr. Presidente,
com a humildade de quem admirou Mário Covas nos
seus momentos de grandeza, nos seus momentos
de sofrimento profundo.

E Mário Covas nunca se valeu do seu sofrimen-
to como atestado da própria condição de líder. Ele
nunca viu grandeza no sofrimento. Ele nunca usou,
por exemplo, o fato de ter sido cassado, de ter sido
perseguido, de ter sido marginalizado como um ga-
lardão para credenciá-lo junto ao universo político.
Não! Mário Covas não via mérito no sofrimento. Ele
lutava para que neste País, como em qualquer outro,
jamais houvesse um regime de exceção e ausência
de democracia.

Por isso, Sr. Presidente, faço esta homenagem
a esse grande homem, a esse grande amigo, de
quem fui Vice-Líder na Bancada do PMDB, portanto,
com quem trabalhei muito proximamente e a quem
eu devo o fato de ter sido o relator do sistema de Go-
verno, de ter tido o privilégio de, ao lado de Bernardo
Cabral, ter escrito o texto que hoje dá o sentido de or-
ganização político-institucional do nosso País: Poder
Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Te-
nho certeza de que o Senador Bernardo Cabral,
como eu, reconhece que devemos a Mário Covas a
sustentação das posições que naquele momento de-
fendemos.

E faço, portanto, esta derradeira homenagem
dizendo que ele é talvez o primeiro Presidente da
República da nossa história que morreu antes de
tê-lo sido, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Antes

de conceder a palavra ao próximo orador, peço per-
missão para observar que temos ainda uma longa
lista de eminentes Srs. Senadores que desejam se
manifestar.

Portanto, pediria que nos ativéssemos ao tem-
po regimental de 5 minutos.

Concedo a palavra ao próximo orador, Senador
Iris Rezende.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu poderia, com
o meu voto e a aprovação do requerimento ora em
discussão, manifestar o meu pesar pela morte de um
grande brasileiro, Mário Covas. Mas isso não seria
tudo. Com a posição de apenas votar, talvez eu não

voltasse com a consciência tranqüila para a minha
casa no final do dia de hoje, uma vez que, desta tri-
buna, eu precisava, como faço agora, em nome do
meu Estado, na condição de companheiro e amigo
pessoal de Mário Covas durante tantos anos, deixar
registrado nos Anais desta Casa o meu pesar e o pe-
sar de Goiás pelo passamento de um homem que na
vida pública deixou bem marcada sua ação.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com
mais de 40 anos de prática política, de ação política,
grande parte deles ao lado de Mário Covas, como
seu colega de MDB, de PMDB, posso dizer que, na
verdade, Mário Covas, dentre tantos políticos ilus-
tres deste País, foi uma figura realmente excepcio-
nal. Todos nós sabemos, nessa vivência tão longa na
política, que a vida pública muitas vezes consegue
mudar até o caráter das pessoas. Uns, na posição
pública, em determinados momentos, se fragilizam;
outros, pela posição ocupada, permitem que o poder
lhes suba à cabeça e modificam totalmente o seu
comportamento; outros, assumindo o poder, esque-
cem-se dos compromissos com a sociedade e pro-
curam fazer da política um instrumento de benesses
pessoais, de realização de projetos meramente pes-
soais. Outros ainda, Sr. Presidente, na vida pública,
continuam fortes, fazendo da política um instrumen-
to de perseguição e de busca de condições dignas
de vida para o povo.

Muitos, Sr. Presidente, agigantam-se como au-
tores de uma grande missão, fazendo da política um
verdadeiro sacerdócio. Mário Covas foi um desses
gigantes da política nacional! Assumiu as mais des-
tacadas posições da política nacional e não permitiu
que o poder, que os interesses e que a vaidade pu-
dessem mudar a sua trajetória, o seu posicionamen-
to, o seu comportamento. Mário Covas fez da política
um sacerdócio. Com ele vivemos o amargor da cas-
sação política. Com ele vivemos problemas de or-
dem administrativa, principalmente quando à frente
do Ministério da Justiça, defrontando-nos com sérios
problemas, principalmente nas penitenciárias do
Estado de São Paulo. E, cada vez mais, Mário Covas
se agigantava diante dos nossos olhos, pela sua deter-
minação, sem arrogância, muitas vezes humilde, pela
pureza de princípios e de propósitos, pela sinceridade
no trato dos problemas com os quais ele se defrontava.

Hoje, nestes escassos cinco minutos que nos
são dados, queremos deixar a nossa homenagem, a
homenagem goiana, a homenagem dessa popula-
ção do interior do Brasil que sempre esteve, direta ou



indiretamente, na dependência das ações dos ho-
mens públicos do Estado de São Paulo.

Sr. Presidente, ao deixar esta homenagem, fa-
zemos um apelo para que as ações e a vida pública
de Mário Covas se tornem cada vez mais conheci-
das, sobretudo das novas gerações, para que pos-
sam os jovens de hoje e os de amanhã tirar o exem-
plo necessário, principalmente aqueles que queiram
se dedicar à política, à administração pública, à vida
pública em nosso País!

Fica, pois, a nossa homenagem, ficam os nos-
sos sentimentos à família, aos amigos, ao povo de
São Paulo, enfim, a todos aqueles que neste mo-
mento choram o desaparecimento do grande ho-
mem público que foi Mário Covas.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra ao Senador Roberto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Edison Lobão, todos nós
que há tempos conhecíamos o Mário, o nosso amigo
Mário Covas, sentimos a dor da sua falta – aquilo
que uma vez Leonel Brizola me disse sentir em rela-
ção a sua falecida esposa, o sentimento do nunca
mais, da ausência absoluta, da ausência irrecuperá-
vel.

O Mário era um cidadãosui generis e suas ca-
racterísticas já foram expostas por uma série de ora-
dores que me antecederam. O Mário somava a prá-
xis à poiesis. Práxis, como sabemos, é uma idéia
para ação; e poiesis é uma idéia em ação. O Mário
não trilhava caminhos sinuosos: pensava, engendra-
va propostas e o seu comportamento era uma conti-
nuidade do seu pensamento. Jamais foi o oportunis-
ta das ocasiões em que algumas idéias que não ace-
itava poderiam ser impopulares. Com franqueza ab-
soluta, Mário Covas dizia o que pensava.

Mário Covas era um cidadão decente e correto.
Sem sombra de dúvida, uma referência para a políti-
ca brasileira. Não que estivesse sempre certo, não
que as suas atitudes fossem sempre as mais corre-
tas, mas eram, sempre, a manifestação indisfarçável
daquilo em que acreditava no momento.

Paes de Andrade, ex-presidente do nosso ve-
lho MDB de guerra, foi Vice-Líder de Mário Covas. E
Paes, num artigo publicado, hoje, em 18 jornais bra-
sileiros, inclusive no Correio Braziliense que tenho
em mãos, cita com extraordinária clareza alguns epi-
sódios que viveu com Mário Covas. Por exemplo,
este:

O experiente deputado Martins Rodri-
gues, em torno de quem se reuniam os que
diariamente arriscavam a própria cabeça
na defesa das instituições dilaceradas e
que esperava, a qualquer hora, a própria
degola, se fixou no nome de Mário Covas:
”Este deve ser o novo líder do partido“.
Assim, quando cassaram o bravo e infatigá-
vel parlamentar cearense, estava feita a es-
colha. Mário pegou a velha bandeira rota e
manchada de sangue do exército brancale-
one da resistência democrática e er-
gueu-se, limpo e invendável, como o man-
datário melhor de nossos últimos desespe-
ros e de nossas últimas esperanças.

Lembro-me de que um dia entrei de
manhã bem cedo em seu gabinete para co-
municar-lhe: Martins Rodrigues acabava de
ser preso em casa por uma patrulha do
Exército. Sua primeira indignação foi um
ato de honra e de responsabilidade: ”Mas
como? Quem tinha que ser cassado e pre-
so era eu porque eu é que estou e estarei
institucionalmente à frente da oposição.“

Mário era um daqueles homens que não se
compram e não se vendem. Era a própria correção
na prática política.

Solidarizo-me com o requerimento apresenta-
do à Mesa e, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, quero
deixar clara a minha lamentação pelo triste espetá-
culo de políticos e personalidades que transforma-
ram a dor de Mário Covas e da sua família em um
palco para colocar idéias, lançar ou retirar candida-
turas, sem que as suas fisionomias ou o tema das
coletivas que deram no Incor, em São Paulo, estam-
passem um mínimo de dor ou de sentimento pelo
que passava o Mário e a família, e também o meu
horror por essa repetição televisiva, o consumo do
drama familiar e político de Mário Covas e de seus
companheiros, o consumo na mídia, a transforma-
ção da morte em um espetáculo tão ou mais terrível
nesta ocasião do que fizeram com Ayrton Sena por
ocasião do seu falecimento.

Mário Covas merece mais do que isso: merece
ser consagrado definitivamente como uma referên-
cia moral no processo político brasileiro. Muito se
tem cantado o Mário e a sua participação na funda-
ção do PSDB, mas, com toda franqueza, Sr. Presi-
dente, diria que Mário Covas, com seu comporta-
mento, com sua firmeza, com sua correção, marcou



a sua passagem na política brasileira como antípoda
do Presidente da República.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

Mário Covas

Paes de Andrade

Não serão muitos os homens públicos deste país que se fi-
zeram protagonistas da política nacional ao longo desses últimos

quarenta anos. E serão poucos, muito poucos, ai de nós, os que

atravessaram os quatro decênios desses anos atribulados e pan-
tanosos, sem medo e sem mácula, sem transigências e sem capi-
tulações, sem complacências ou compromissos menores no exer-
cício da vida pública. Mário Covas se torna, por isso mesmo, uma

presença alta e inconfundível em nosso panorama político.

Parece que é preciso às vezes que um raio caia sobre a ca-
beça de uma pessoa a cujo convívio quotidiano nos habituamos

para que nos surpreendamos com as dimensões reais de sua pre-
sença. Viemos juntos de nosso primeiro mandato na Câmara dos

Deputados, na dramática legislatura de 1963-67, quando toda

uma geração viu truncados os projetos e as esperanças com que

sonhava para o destino democrático deste país. Mal saídos da

adolescência, éramos ainda jovens, muito jovens, quando nos de-
mos conta de que, como no verso famoso de Drummond, “tinha

uma pedra no meio do caminho” da história política que começá-
vamos a viver. Acreditávamos que era nosso dever e nossa honra

servir o País na área do Legislativo, talvez a mais romântica, mas

também a mais próxima do povo, a mais representativa, entre os

três poderes do Estado.

Uma bela manhã, acordamos espantados com a presença

brutal de um quarto poder, o poder militar – uma arrogância tão

esdrúxula no trinômio da república democrática de Montesquieu,

como se alguém pretendesse bagunçar o coreto da Santíssima

Trindade com a intrusão de uma quarta pessoa.

O sonho ia tornar-se um pesadelo, no qual o futuro do País

ia sendo degolado diariamente, cada vez que se degolava, com a

cassação, a cabeça dos representantes do povo e de suas lide-
ranças melhores. Desde esse momento começou a crescer, no

plenário da Câmara, a figura de um jovem engenheiro, que levava

para tribuna, sempre nos momentos mais difíceis, com sua voz de

barítono e sua razão matemática e cartesiana, o protesto do que

ainda restava da resistência e da honra democrática do País.

O experiente deputado Martins Rodrigues, em torno de

quem se reuniam os que diariamente arriscavam a própria cabeça

na defesa das instituições dilaceradas e que esperava, a qualquer

hora, a própria degola, se fixou no nome de Mário Covas: “Este

deve ser o novo líder do partido”. Assim, quando cassaram o bravo

e infatigável parlamentar cearense, estava feita a escolha. Mário

pegou a velha bandeira rota e manchada de sangue do exército

brancaleone da resistência democrática e ergueu-se, limpo e in-
vendável, como o mandatário melhor de nossos últimos desespe-
ros e de nossas últimas esperanças.

Lembro-me de que um dia entrei de manhã bem cedo em

seu gabinete para comunicar-lhe: Martins Rodrigues acabava de

ser preso em casa por uma patrulha do Exército. Sua primeira in-
dignação foi um ato de honra e de responsabilidade: “Mas como?

Quem tinha que ser cassado e preso era eu porque eu é que estou

e estarei institucionalmente à frente da oposição”.

A ansiedade do líder do MDB, Mário Covas, por não ter sido

ainda levado ao Quartel General do Exército, logo cessou. No

mesmo dia, juntos, Mário Covas e José Martins Rodrigues, na

companhia de Sobral Pinto, foram recolhidos à mesma cela. Já no

dia 16 de janeiro de 1969, um decreto sem número cassou os

mandatos eletivos e suspendeu por dez anos os direitos políticos

dos deputados Mário Covas, José Martins Rodrigues, Osvaldo

Lima Filho, Raul Brunini, Mata Machado, Yvette Vargas, Doim Vie-
ira e Paulo Macarini.

A escalada da violência no Estado discricionário desman-
telou todas as vigas do direito e da justiça. Daí por diante e por

muitos anos só existiu o Poder Executivo. Os outros eram subpo-
deres: o Legislativo – um registro de leis, e a Justiça – uma redato-
ra de sentenças.

Mário Covas pagou o preço de haver levado para a tribuna,

com a cólera serena de seu temperamento e a bravura de sua

consciência, o desafio histórico contra o arbítrio e a violência.

Toda a sua história política e pessoal passou, então, a ser a histó-
ria da coerência de seus compromissos com a ética de sua pró-
pria consciência.

A palavra candidato, na Roma Antiga, designava aqueles

que podiam pretender um mandato do povo porque tinham, além

de sua vocação para a coisa pública, uma vida sem mácula e devi-
am apresentar-se nos comícios com uma túnica branca, “cândi-
da”, em latim. Por isso eram “candidatos”. Mário Covas há de ser o

candidato perene deste país a todos os postos e a todos os man-
datos.

Paes de Andrade foi Presidente da Câmara dos Deputados e do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra ao Senador Siqueira Campos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
deixar também registrada a dor e o reconhecimento
do povo tocantinense neste instante em que toda
esta Casa, representada pelos seus mais ilustres in-
tegrantes, que se revezaram na tribuna, presta se-
guidas homenagens a esse brasileiro tão importan-



te, membro desta Casa, Governador de Estado, cuja
biografia aqui hoje foi retratada, o Governador Mário
Covas.

Sr. Presidente, ainda que jovem, o Estado do
Tocantins tem a oportunidade de expressar aqui o
seu reconhecimento por ter merecido dele gestos e
ações importantes que acabaram por viabilizar, na
Assembléia Nacional Constituinte, o nascimento do
Tocantins. Por concessão de Mário Covas, Líder da
Maioria naquela Assembléia, comandando uma ban-
cada de 300 Parlamentares, logo na criação das
subcomissões temáticas, que acabaram por penei-
rar os diversos assuntos e escolher entre os mais im-
portantes aqueles que seriam votados em plenário,
é que o então Constituinte Siqueira Campos, naque-
le momento ainda Deputado Federal pelo Estado de
Goiás, recebeu a missão de ser o Relator da Subco-
missão dos Estados. Integrava ele um partido que ti-
nha apenas seis representantes na Assembléia Na-
cional Constituinte, o então Partido Democrata Cris-
tão. Com esse número e com essa bancada, o PDC
não tinha número para ter a relatoria de uma comis-
são tão importante. Vários Estados almejavam a cri-
ação. Os Territórios almejavam a sua transformação
em Estados.

E Mário Covas, dizendo reconhecer o trabalho
árduo de Siqueira Campos, que se tinha aprofunda-
do nos estudos não apenas do Tocantins mas tam-
bém de outros Estados, em detrimento de compa-
nheiros do seu próprio Partido, o então PMDB, deci-
diu por dar ao Constituinte Siqueira Campos a mis-
são de ser o Relator da Subcomissão dos Estados.
Ali começou a tomar corpo a criação do Estado do
Tocantins.

Mas não foi só esse gesto, Sr. Presidente. Exis-
tiam também integrantes do próprio PMDB que, ten-
do o Presidente da República então, tendo a maioria
absoluta de integrantes na Constituinte, chegaram a
imaginar que pudesse ser o primeiro Governador do
Tocantins indicado pelo Senhor Presidente da Repú-
blica, já que era um mandato de apenas dois anos.
Tinha muita força o PMDB, e houve, sim, aqueles
que, embora de forma oculta, não transparente, de-
fendiam que o recém-criado Estado do Tocantins ti-
vesse um Governador indicado pelo Presidente José
Sarney.

Nessa oportunidade, o Líder da Maioria, Sena-
dor Mário Covas, e o ilustre Relator daquela Assem-
bléia, hoje Senador Bernardo Cabral, firmaram posi-
ção pela eleição direta. Apoiaram Siqueira Campos
na sua luta e permitiram que assim fosse votada a

criação do Estado de Tocantins logo no princípio. A
Constituição foi promulgada no dia 05 de outubro, e
as eleições foram realizadas em 15 de novembro.
Em pouco mais de 30 dias, tudo foi organizado para
que o povo tivesse o direito de escolher o seu primei-
ro Governador.

Ainda recordo a manhã histórica em que a Co-
missão de Sistematização votou duas matérias de
grande importância, uma delas, a duração do man-
dato do Presidente José Sarney e a outra, a criação
do Estado do Tocantins. Recordo-me de que Siquei-
ra Campos recorreu a Mário Covas e disse: ”Se vo-
tarmos em primeiro lugar a duração do mandato do
Presidente José Sarney, temo que a sessão se esva-
zie“. Aquele era o tema que ocupava as grandes
manchetes de todos os grandes jornais do País. Pe-
diu ele a Mário Covas e a Bernardo Cabral que per-
mitissem que primeiro fosse votada a criação do
Estado do Tocantins. E assim ocorreu, Sr. Presiden-
te. Até o fim dos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte, não teria sido possível a criação do
nosso Estado se não fosse o trabalho de Mário Co-
vas e de Bernardo Cabral.

Sr. Presidente, depois de suceder nesta tribuna
os membros mais importantes desta Casa, não po-
deria deixar de registrar o reconhecimento do povo
tocantinense, o reconhecimento da nossa gente, ao
trabalho realizado por Mário Covas na Constituinte
em prol da criação do Estado do Tocantins.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra ao Senador Geraldo Cândido.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a exemplo
dos diversos oradores que ocuparam esta tribuna na
tarde de hoje para prestar uma justa homenagem ao
Governador Mário Covas, posiciono-me trazendo o
meu abraço e o da Bancada do Partido dos Trabalha-
dores no Senado Federal, como também da popula-
ção do Rio de Janeiro, à sua família e à população de
São Paulo.

O Governador Mário Covas foi um político que
podemos considerar como um espécime raro. Se o
colocássemos ao lado de outros políticos, também já
falecidos, teríamos um time dos principais políticos
do século XX. Posso citar aqui o ex-Presidente Tan-
credo Neves, o ex-Presidente Juscelino Kubitschek,
o Senador Petrônio Portella, o Deputado Ulysses
Guimarães, enfim uma safra de políticos que estão
indo embora aos poucos. São, eu diria, quase in-



substituíveis, porque, durante toda a vida pública, ti-
veram atuação exemplar. Com tenacidade, cumpri-
ram suas tarefas; com lisura, trataram das questões
públicas. Foram pessoas que exerceram cargos pú-
blicos e, com a morte, não deixaram nada que pu-
desse enlamear os seus nomes.

A homenagem que hoje está sendo feita no
Brasil inteiro ao Governador Mário Covas é justa,
pois se trata de um homem que dedicou sua vida à
causa pública, à população do Estado de São Paulo
e – por que não dizer – do Brasil inteiro. Portanto, que
o ex-Deputado, o ex-Prefeito, o ex-Senador e o Go-
vernador Mário Covas vá em paz, porque cumpriu a
sua tarefa como poucos o fizeram e, por isso, é me-
recedor de todo o nosso carinho, de todo o nosso
respeito. Todas as homenagens que lhe foram pres-
tadas ainda serão poucas diante do seu passado de
luta.

Essas são as minhas palavras em homenagem
a esse grande estadista brasileiro que foi Mário Co-
vas.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra ao Senador Arlindo Porto.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, feliz o homem pú-
blico que encerra sua carreira recebendo o reconhe-
cimento, recebendo homenagens como esta.

Desde o início da sessão, Sr. Presidente, Líde-
res dos mais variados Partidos e Senadores estive-
ram nesta tribuna, para registrar momentos da histó-
ria política de Mário Covas, cada um a seu modo,
cada um a seu tempo, cada um dentro do seu pro-
cesso ideológico, cada um com uma tendência parti-
dária.

Aqui venho, em nome do PTB, trazer a nossa
saudação, o nosso reconhecimento e também nosso
apoio ao requerimento, nosso voto na plenitude das
ações que são implementadas nesta Casa, porque
feliz é o homem público que consegue, no Poder Le-
gislativo, como conseguiu Mário Covas, exercer
suas ações na plenitude.

Mário Covas fiscalizou como ninguém as ações
do Poder Executivo, legislou como ninguém, deba-
teu, defendeu propostas, apresentou projetos, parti-
cipou da Constituinte de maneira brava, mas soube,
principalmente, fazer política. Fez política com ga-
lhardia, com respeito aos seus adversários, defen-
dendo princípios, defendendo propostas, mas, prin-
cipalmente, participando de debates, debates acalo-
rados, debates inflamados, mas em que pudesse, ao

final, prevalecer o bom senso, prevalecer a ética,
prevalecer o valor político. Não há como fazer políti-
ca sem respeitar seus adversários, e ele fazia isso
com maestria.

Como membro do Poder Executivo, ele, que
teve a oportunidade de governar o seu Município e o
seu Estado, soube governar com autoridade. Jamais
abriu mão da autoridade de um governante, ponto
importante para que as ações possam ser imple-
mentadas e para se obter aquilo que se espera de
um governante, ou seja, que os objetivos sejam atin-
gidos.

Com determinação e com coragem, enfrentou
desafios, enfrentou momentos difíceis, enfrentou mo-
mentos graves da história político-administrativa do
seu Estado. Soube, com maestria, gerir a questão ad-
ministrativo-financeira, saneando as finanças estadua-
is, colocando São Paulo numa rota de desenvolvimen-
to.

Também no Executivo soube fazer política,
mas uma política de alto nível; não política de perse-
guição, a política rasteira, mas a política que pudes-
se colocar São Paulo e o Brasil num lugar de desta-
que. Não há como dissociar o Brasil de São Paulo,
esse Estado grandioso, não apenas no seu processo
econômico, mas também no seu processo político.

Tão grande foi o reconhecimento do seu povo,
dos paulistas, que Mário Covas consegue se reeleger
Governador do Estado. E, com a mesma vontade, com
a mesma determinação, inicia o seu segundo manda-
to. Não há prova maior de reconhecimento de parte do
povo que a reeleição de um homem público, notada-
mente quando esta se dá ato contínuo, como foi a ex-
periência nova do Brasil em relação aos seus gover-
nantes, especialmente ao Governador Mário Covas.

Por isso, o reconhecimento do paulista ficou
caracterizado nas últimas eleições; um reconheci-
mento que continuou avançando, que continuou
acompanhando Mário Covas para que ele pudesse,
ao final, concluir o seu mandato com o reconheci-
mento de todos os paulistas. Enfim, também o reco-
nhecimento do povo brasileiro. Ele recebe do povo
brasileiro a admiração, o respeito, algo que lhe daria
coragem de enfrentar desafios – e não foram poucos
os desafios que Mário Covas enfrentou.

Ao final, mostrou para todos nós, para o povo
brasileiro, a sua vontade de viver. Se tinha vontade
de viver, é porque viver vale à pena. Por essa razão
estamos aqui hoje, consternados, trazendo nossa
homenagem derradeira a esse cidadão, a esse pai
de família, a esse homem público. Homem público,



como nós, de quem naturalmente nos orgulhamos e
no qual nos miramos a fim de encerrar assim tam-
bém a nossa vida pública.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Com a

palavra o Senador Casildo Maldaner, para encami-
nhar a votação.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no momento
em que o Brasil e o Senado Federal prestam uma ho-
menagem a esse homem que se torna o emblema de
quem nunca tergiversou diante de suas idéias, no
momento em que reverenciam um homem de uma
firmeza de caminhos, quer na vida legislativa e admi-
nistrativa, quer na ética política, um homem de uma
credibilidade pública ímpar, eu não poderia deixar de
manifestar os meus sentimentos, comungando da
oração que o eminente Senador Bernardo Cabral fez
na tarde de hoje.

Sr. Presidente, quero aproveitar a ocasião para
dizer que, como convivi de perto com situações da
mesma natureza, sei aquilatar a dor pela qual a famí-
lia vem passando; sei avaliar a dor dos que mais de
perto conviveram com o Governador Mário Covas,
não apenas dos seus familiares mas do seu corpo de
administradores; sei avaliar o que sentem os paulis-
tas. Digo isto, Sr. Presidente, porque, como Vi-
ce-Governador de Pedro Ivo Campos,
ex-Governador de Santa Catarina, que passou mais
ou menos pelos mesmos caminhos de Mário Covas,
posso testemunhar a luta daquele ilustre catarinen-
se contra a doença. Pedro Ivo tinha uma vontade mu-
ito forte de viver.

Pedro Ivo tinha um temperamento de executivo,
embora tenha passado pelo Congresso Nacional e
pela Prefeitura de Joinville. Como eu era o seu vice,
vivia de perto o seu dia-a-dia, o seu drama, a sua
vontade de lutar, de praticar o bem, durante mais ou
menos os dois anos que lutou contra a doença. Ele
foi às últimas conseqüências, até que não teve mais
como vencê-la. A mesma coisa aconteceu com Má-
rio Covas. Tentou sobrepujar tudo isso – e nisso há
muito de identidade dos paulistas com os catarinen-
ses. E, por isso, neste momento, Sr. Presidente e no-
bres Colegas, por termos sofrido tudo isso, nós, ca-
tarinenses, queremos nos solidarizar com os paulis-
tas; nós, que passamos por momentos duros, pelos
funerais de Pedro Ivo, por toda aquela tragédia,
quando a sociedade parou para acompanhar os últi-
mos passos daquele grande líder catarinense. Hoje,

São Paulo e o Brasil acompanham o drama de Mário
Covas.

Com essas poucas palavras, eu não poderia
deixar de me manifestar, embora eu já tenha comun-
gado, como eu disse antes, da exposição categórica,
merecida e abalizada do grande colega Bernardo
Cabral, que juntos estiveram no Congresso Nacio-
nal, que enfrentaram épocas duras, Bernardo Cabral
e Mário Covas.

Portanto, como catarinense, que já viveu mo-
mentos semelhantes, venho fazer esse registro, por-
que sabemos avaliar a dor por que passa a família e
aqueles que de perto estiveram com ele na luta pela
sua sobrevivência.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-

do a palavra ao Senador Sebastião Rocha, por cinco
minutos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente Edison Lobão, Srªs e Srs. Senadores,
participo nesta tarde da homenagem de pesar a uma
pessoa que foi parte preponderante da história brasile-
ira nos últimos quarenta anos. Em meu nome pessoal,
em nome do Partido Democrático Trabalhista, dos Par-
lamentares do PDT no Senado, em nome do meu
Estado, quero externar meu pesar pela perda do gran-
de líder político e do grande cidadão Mário Covas.

Tive a oportunidade de votar em Mário Covas
duas vezes. Como médico, estudei em São Paulo
nos anos de 1986 e 1987, onde freqüentei cursos de
especialização. Quando da realização das eleições
para o Senado, em 1986, tive oportunidade de votar
em Mário Covas para Senador, uma vez que havia
transferido meu título para São Paulo, exatamente
para votar naquelas eleições, e em seguida retornei
o meu título para o Amapá. Em 1989, nas eleições
presidenciais, sendo eu filiado do PSDB – e fui um
dos seus fundadores no meu Estado –, inspirado
principalmente em Mário Covas, e claro havia outros
grandes nomes da política brasileira como Franco
Montoro, o próprio Presidente da República, Fernan-
do Henrique Cardoso, José Serra, mas inspirado so-
bretudo na imagem inatacável de homem público de
Mário Covas filiei-me, como primeiro partido, ao
PSDB no Amapá, e naquela oportunidade também
votei, para presidente da República, no primeiro tur-
no, em Mário Covas.

Faço esse registro para dizer que quem está na
tribuna não é apenas um parlamentar que teve opor-
tunidade de algumas vezes conversar ou encontrar o



Mário Covas nos eventos, mas, sobretudo, um políti-
co que aprendeu a respeitá-lo pelo que representou
na vida pública brasileira.

Disse há algum tempo que nas oportunidades
em que se vislumbrou seu sucesso em plenitude o
destino lhe cortou as possibilidades. Primeiro, houve
a cassação quando do AI-5, no episódio do Márcio
Moreira Alves. Naquela ocasião, Mário Covas teve
sua voz calada quando já era uma das grandes reve-
lações da política brasileira, com perspectiva de, em
breve, tornar-se um homem público da maior rele-
vância no Congresso Nacional. Assim o foi como Lí-
der do PMDB e, depois, no PSDB como parlamentar
constituinte. Agora, quando Mário Covas poderia ser
candidato a presidência da República pelo PSDB,
novamente o destino impediu que esse grande políti-
co se manifestasse a respeito do seu desejo de ser
Presidente do Brasil.

Faço esse registro como homem que, depois
que saiu do PSDB, tem sido leal ao seu atual Partido,
o PDT. Na vida pública, temos que aprender a respei-
tar as opiniões adversas e respeitar as figuras emi-
nentes que, às vezes, estão do outro, em outra agre-
miação partidária, defendendo outras idéias. Subs-
tancialmente, Mário Covas nunca se afastou da es-
sência da política e sempre buscou executar com
perfeição a honradez, a probidade administrativa, a
austeridade e a resposta social.

Provavelmente, Mário Covas nunca tenha sido
admirador de Che Guevara. Talvez admirasse sua
história, mas nunca fora um seguidor de seus princí-
pios. Entretanto, concluo meu discurso com uma fra-
se de sua autoria: ” Hay que endurecer pero sín
perder la ternura“. Mário Covas sempre lutou com
muito vigor na política e na sua própria vida, mas deu
demonstração, até o último momento, de que não
perdeu a ternura.

O projeto que Mário Covas mais lamentou não
poder executar foi exatamente o de resgatar as cri-
anças de rua, o projeto social que mais lhe afeiçoava
era resolver o problema do menor abandonado, da
criança de rua, da Febem, e esse ele não pôde exe-
cutar. Então, até o último momento, havia a sua dedi-
cação especial aos menos favorecidos.

Não perdeu a ternura também quando chorou,
naquele momento da segunda cirurgia, em que ex-
pressou, embora sendo um gigante na luta, tanto
pela política quanto pela vida, também sentir dores,
sentir a possibilidade da morte e o temor de afas-
tar-se de nós, deixar estas paragens e ir para um ou-
tro espaço para o qual um dia também iremos. Essa

ternura pudemos sentir de perto no valente Mário Co-
vas.

Então, à Dona Lila Covas, à Renata Covas, ao
Mário Covas Neto e aos paulistas, aos amigos, aos
peessedebistas os meus sinceros votos de pesar e
de solidariedade neste momento de profunda dor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-

do a palavra ao nobre Senador Luiz Otávio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Partido – PA. Para

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que é o des-
tino da vida ser o último orador nesta tarde tão como-
vente para todos nós e para o Brasil, mas principal-
mente para mim, que estou aqui há tão pouco tempo,
até prematuramente. Desejo falar da figura de Mário
Covas para o Brasil e, em especial, para o meu que-
rido Pará.

Há uma importância maior para D. Lila, para
Mário Covas Neto e para sua família. O Presidente
Fernando Henrique, depois de Sérgio Motta, Luís
Eduardo Magalhães, perde agora Mário Covas. Per-
deu, portanto, pessoas que conseguiam estar em
torno de Sua Excelência, aconselhando-o e acal-
mando-o. Muitas vezes cercam-no aqueles que tra-
zem más notícias e incentivam cada vez mais a dis-
córdia, a opressão, a perseguição e outras coisas ru-
ins. Estes três homens: Sérgio Motta, mesmo com
aquele seu jeito, as vezes como um trator, o Deputa-
do Luís Eduardo Magalhães e Mário Covas tinham
coragem de enfrentar, de dizer o que precisava ser
dito. Pareciam, às vezes, não ser humanos, mas, ao
contrário, eram pessoas dóceis e que percebiam os
graves e sérios momentos, como os que vivemos
hoje – não só pela perda de Mário Covas mas tam-
bém pelos problemas que o Brasil atravessa.

Peço paz e a ajuda de Deus para a família de
Mário Covas e para todos os brasileiros, sob a lide-
rança do Presidente Fernando Henrique. Façamos
deste um momento de refletir e de pedir paz e união.
Que o Brasil faça esta homenagem a Mário Covas,
dizendo que valeu a pena até no seu último momen-
to, no seu último suspiro.

Finalmente, eu gostaria de dizer que, com cer-
teza, Mário Covas receberá homenagens de todo o
Brasil. Lá, no meu Pará, ele é homenageado com
uma grande rodovia, construída pelo Governador
Almir Gabriel. E a maior homenagem que Mário Co-
vas fez ao meu Estado foi em 1989, quando disputa-
va a Presidência da República, tendo como vice o Dr.
Almir Gabriel, hoje Governador do Pará, um orgulho



para o Pará, como é Mário Covas um orgulho para o
Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra ao eminente Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL– RN. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, eu não poderia deixar
de trazer também a minha palavra a um cidadão que
reputo referência nacional como administrador e ho-
mem público. Refiro-me evidentemente ao
ex-Senador e Governador Mário Covas, com quem
convivi durante quatro anos, quando éramos Sena-
dores, no mandato anterior ao que exerço no presen-
te.

Acompanhei o calvário de Mário Covas me per-
guntando: por que logo Mário Covas?

A imprensa brasileira – os jornais e as revistas
– mostra as mazelas nacionais e seus intérpretes e
responsáveis. No Brasil, há bons e maus cidadãos.
Os maus continuam vivendo, com saúde inteira, des-
frutando as delícias da vida, muitas vezes, em decor-
rência de dinheiro malganho. E eu refletia: Mário Co-
vas está vivendo um calvário. Logo ele, de quem o
Brasil tanto precisa, um cidadão que é exemplo de
vida há muito tempo.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, lem-
bro-me muito bem de Mário Covas Líder na Constitu-
inte. Covas era um sujeito simples. Embora muitos o
achassem turrão, de cara fechada, aborrecido, em-
burrado, Mário Covas era um homem simples, um ci-
dadão que interpretava com muita fidelidade o senti-
mento do povo, do cidadão mais comum. Lembro-me
bem de um episódio quando ele era Líder na Consti-
tuinte, caminhando pelos corredores, acompanhado
por repórteres, flashes e câmeras de televisão. Eu ia
ao seu lado. Ele respondia à pergunta de um repór-
ter, conversava comigo, respondia a outra pergunta.
Num dado momento, ele me disse: ”Vou terminar me
convencendo de que sou importante!“ Eram os flas-
hes em cima dele e a abertura do seu coração. Ele
se sentia um cidadão comum, simples, mas era alvo
de atenções. Ele era, naquele momento, o alvo do in-
teresse nacional. Aquela manifestação era o próprio
retrato da forma simples de ser de Mário Covas, ho-
mem que, como pai de família e como esposo foi
exemplar – e aqui a minha solidariedade à Dona Lila
e aos seus filhos -; um cidadão que, como político,
não se moldou a situações pelas quais pudesse ter
interesse pessoal. Movia-se pelo interesse público,

pelo interesse nacional. Assim foi do começo até o
fim. E foi um administrador público competente!

Senador Bernardo Cabral, fui duas vezes go-
vernador e, no meu segundo governo, tive a missão
árdua de recuperar as finanças de meu Estado. Jo-
guei a minha popularidade para quase zero, porque
tive que fazer coisas duras. Eu dizia uma frase que
Mário Covas não disse, mas praticou o tempo todo:
pelos próximos quatro anos, não vou pensar em
mim mesmo hora nenhuma. Vou pensar o tempo
todo no interesse do meu Estado e do meu povo.
Rasguei as minhas próprias carnes. Mas consertei
as finanças do meu Estado e, com isso, acabei re-
cuperando a popularidade, que havia perdido por
inteiro, ao final do primeiro ano do meu governo.

O mesmo fez Mário Covas. Quando ele assu-
miu o governo, encontrou as finanças públicas fali-
das do ícone maior da Federação, que é o Estado
de São Paulo – que era e é o exemplo maior do Bra-
sil. E para recuperar as finanças públicas trabalhou
sem soltar fogos de artifício, e, em quatro anos,
esse cidadão recuperou as finanças públicas, tor-
nando São Paulo, de novo, um Estado viável e orgu-
lho nacional, razão pela qual o povo de São Paulo
entendeu que ele era a melhor opção e o reelegeu
governador.

Mário Covas foi isso a vida toda. E ele nos dei-
xa. Pergunto-me: por que Deus levou Mário Covas?
Ele deve ter tido as suas razões, mas o exemplo de
sua vida fica conosco, para que possamos imitar as
suas virtudes e fazer aquilo que foi o seu sonho:
construir um Brasil melhor.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-

do a palavra ao eminente Senador Waldeck Orne-
las.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sem dúvida ne-
nhuma, a vida pública brasileira hoje fica mais po-
bre com o falecimento deste grande personagem da
cena política brasileira: o ex-Governador Mário Co-
vas. Homem reconhecidamente sério, de comporta-
mento ético, um valoroso político que honra a clas-
se política. Essa classe, freqüentemente objeto de
crítica generalizada, está bem representada e sim-
bolizada no governador. Mário Covas demonstra
que essas generalizações não podem ser feitas.

É preciso saber separar, na vida pública, os
que realmente têm vocação de estadista daqueles
que estão transitoriamente na atividade política.



Mário Covas foi um homem que soube destacar-se
tanto no Legislativo quanto no Executivo. Tive a
oportunidade e a honra de conhecê-lo por ocasião
da Assembléia Nacional Constituinte, quando eu
exercia o primeiro mandato legislativo. Ele era Líder
do PMDB, Partido que deixou, ao final da Constitu-
inte, com o atual Presidente Fernando Henrique
Cardoso e tantos outros, exatamente porque dis-
cordava dos rumos que o Partido tomava. Depois,
no Executivo, à frente do Governo de São Paulo,
fez uma administração responsável – e nós tanto
falamos da lei de responsabilidade fiscal. Mário Co-
vas soube recuperar as finanças do seu Estado e
pôde ainda, no final do seu primeiro governo, dar
início a um grande programa de investimentos por-
que as finanças do Estado já estavam saneadas.
Conseguiu, assim, que o povo paulista o reeleges-
se para novo mandato. Não teremos a sorte de con-
tinuar a vê-lo na vida pública. A partir de hoje, com o
seu falecimento, não contaremos mais com a sua
presença na cena política nacional. E ele vai fazer
falta, vai fazer falta especialmente neste momento
em que se discute tanto sobre moralidade, pois foi
ele um paladino da moralidade e um exemplo na
vida pública.

Por isso, junto-me a todas as manifestações
feitas nesta Casa e em todo o Brasil de solidarieda-
de ao Estado de São Paulo, que perde um governa-
dor exemplar; de solidariedade a sua família e de
solidariedade ao povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em vo-

tação os requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam

queiram permanecer sentados (Pausa.)
Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Srªs e

Srs. Senadores, a perda de Mário Covas é um fu-
nesto acontecimento, que, embora aguardado nos
últimos dias sob a angústia da opinião pública, cho-
ca a todos os brasileiros.

Mário Covas não era apenas mais um político
na constelação dos que exercem funções represen-
tativas: ele foi o político na mais autêntica significa-
ção dessa palavra; alguém que honrou todas as
funções pelas quais passou, transformando-se –
por sua correção e por suas atitudes – no mais apri-
morado exemplo a servir de modelo para quantos
desejam seguir uma carreira política com propósi-
tos éticos e patrióticos.

A vocação de homem público de Mário Covas
foi excepcional, permanentemente interessado em,
de algum modo, influir nos rumos a serem seguidos
pelo País e pelo seu Estado. Mesmo no longo perío-
do em que foi, juntamente com tantas outras bri-
lhantes lideranças, arbitrariamente afastado das
funções públicas, não houve um dia em que Mário
Covas deixasse de encontrar pretextos para, au-
sentando-se um pouco da engenharia, ir debater
política nas ruas, nos botequins, em sua casa e em
casa de amigos.

Nem a violência nem as ameaças consegui-
ram constrangê-lo a abandonar a causa pública.
Daí o seu retorno triunfal à vida parlamentar, logo
cessada a deplorável violência que lhe impôs o
afastamento compulsório.

Covas amava as tribunas. Tinha gosto pelas
polêmicas. Aceitava, com íntimo prazer, todos os
desafios que se antepunham.

O último desafio, como vimos, foi a doença.
Sua luta contra os males físicos, assistida por todo
o País, refletiu o incrível batalhador que sempre foi
em vida. Desta vez, porém, foi vencido. Vencido
neste mundo terreno, mas, seguramente, recebido
em festa de heróis como grande vencedor em luga-
res divinos. Compartilhamos com todo o País a dor
que nos envolve com a morte do Governador Mário
Covas. Na pessoa de Dª Lila Covas, dedicadíssima
esposa de Mário, a Mesa Diretora do Senado Fede-
ral envia à família enlutada e ao Estado de São Pau-
lo todo o nosso imenso pesar pelo desaparecimen-
to daquele que em variadas funções de representa-
ção popular tanto honrou o Brasil.

Vamos, de pé, observar um minuto de silêncio.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre

a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 59, DE 2001

Requeiro, nos termos do art. 199, do Regi-
mento Interno do Senado Federal a realização de
sessão especial em homenagem ao ilustre Gover-
nador Mário Covas, ex-Senador, ex-Deputado Fe-
deral, ex-Constituinte, figura das mais ilustres no
cenário político nacional, a quem devemos prestar
merecidas homenagens.

Sala das Sessões, 6 de março de 2001. – Ser-
gio Machado – Teotonio Vilela Filho – Bernardo
Cabral – Lúcio Alcântara – Geraldo Melo – Alva-
ro Dias – Osmar Dias.



REQUERIMENTO Nº 60, DE 2001

Requeiro, nos termos regimentais, a realiza-
ção de Sessão Especial do Senado Federal em Ho-
menagem póstuma ao Governador do Estado de
São Paulo Mário Covas, em data a ser marcada
pela Mesa Diretora.

Justificação

A morte do Governador Mário Covas encerra a
carreira de um dos políticos mais respeitados do
Brasil. Pela sua coerência, a luta contra o regime
militar, sua preocupação incessante com a justiça
social e, acima de tudo, pela honestidade que de-
monstrou em toda a sua vida pública.

Nascido em 21 de abril de 1930 em Santos
(SP), com a exceção da Presidência da República,
Covas exerceu todos os principais cargos políticos
do País. Foi deputado federal três vezes, senador,
prefeito de São Paulo e governador do Estado de
São Paulo em dois mandatos.

Morre aos 70 anos, vitimado por um câncer
contra o qual ele lutava desde 1998. Nesses meses
de martírio, mostrou mais uma vez sua força, lutan-
do bravamente pela vida. Recebeu, nesses dias, o
carinho e o apoio dos brasileiros, comprovando o
respeito que sempre gozou junto ao seu povo.

Vitorioso em toda a sua vida, lamentavelmen-
te perdeu a guerra contra o câncer. Deixa o nosso
convívio, mas fica o seu legado para as atuais e as
futuras gerações políticas brasileiras: coerência,
humildade, obstinação e honestidade.

Sala das Sessões, – Maguito Vilela – Bernar-
do Cabral – Leomar Quintanilha – Roberto Sa-
turnino – Renan Calheiros – Nabor Júnior – Car-
los Patrocínio.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em vo-
tação os Requerimentos nºs 59 e 60, de 2001.

As Srªs. e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados.

Aprovado.

Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Pre-

sidência comunica ao Plenário que os Senadores
Romeu Tuma, Pedro Piva, Eduardo Suplicy, Pedro
Simon e Ramez Tebet integrarão a comissão chefi-
ada pelo Presidente Jader Barbalho, que represen-
tará o Senado Federal nos funerais e nas cerimôni-
as levadas a efeito em homenagem ao Governador
Mário Covas.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Antes
de encerrar a presente sessão, a Presidência co-
munica ao Plenário que a sessão para o compareci-
mento do Ministro Celso Lafer fica transferida para
a próxima terça-feira, dia 13 de março.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Pre-
sidência comunica, ainda, que haverá Sessão Deli-
berativa Ordinária do Senado Federal amanhã, com
a Ordem do Dia inteiramente agendada, à exceção
do Projeto de Lei do Senado Federal n.º 113 de
2000, complementar, que altera a Lei Complemen-
tar n.º 64, de 18 de maio de 1990, para tornar inele-
gível aquele cuja prestação de contas relativa à
campanha eleitoral tenha sido rejeitada e do Proje-
to de Decreto Legislativo n.º 18, de 1999, que con-
voca plebiscito sobre a criação do Estado do Ara-
guaia, que constarão da pauta da sessão de quar-
ta-feira, dia 14 de março.

Não haverá sessão na próxima quinta-feira,
dia 8, entretanto haverá reunião da Comissão de
Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Pre-
sidência comunica aos Srs. Senadores que a Ses-
são Conjunta Solene do Congresso Nacional, mar-
cada para amanhã, às dez horas, destinada a co-
memorar o Dia Internacional da Mulher, foi transfe-
rida para o dia 14 do corrente, no mesmo horário.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – São os
seguintes os itens da Ordem do Dia de hoje sobres-
tados:

– 1 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 187, DE 1999
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do

Recurso nº 31, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 187, de 1999, de autoria do Senador
Jorge Bornhausen, que modifica a Lei nº 9.096, de
1995, com a finalidade de ampliar o prazo de filia-
ção partidária, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.175, de 2000, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Sérgio Machado, com os votos con-
trários dos Senadores Artur da Távola, Roberto Re-
quião e, em separado, do Senador Antônio Carlos
Valadares.

– 2 –



PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 113, DE 2000
– COMPLEMENTAR
(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 113, de 2000-Complementar, de au-
toria do Senador Moreira Mendes, que altera a Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para
tornar inelegível aquele cuja prestação de contas
relativa a campanha eleitoral tenha sido rejeitada,
tendo

Parecer favorável, sob nº 1.045, de 2000, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Álvaro Dias.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 213, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 213, de 1999 (nº 295/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Paranaíba
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Itumbiara, Estado de
Goiás, tendo

Parecer favorável, sob nº 310, de 2000, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Maguito
Vilela, com abstenções dos Senadores Geraldo
Cândido e Jefferson Peres.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 242, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 242, de 1999 (nº 127/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que re-
nova a concessão da Rádio Clube de Itapeva Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Itapeva, Estado de São
Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nº 353, de 2000, da
Comissão de Educação, Relatora: Senadora Luzia
Toledo, com abstenção da Senadora Heloísa Hele-
na.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 293, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 293, de 1999 (nº 230/99, na

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Correio do Vale Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Mamanguape,
Estado da Paraíba, tendo

Parecer favorável, sob nº 313, de 2000, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Ney Suas-
suna, com abstenções dos Senadores Geraldo
Cândido e Jefferson Peres.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 2, de 2000 (nº 89/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Paiquerê Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Londrina, Estado do Paraná, tendo

Parecer favorável, sob nº 357, de 2000, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Álvaro Dias,
com abstenção da Senadora Heloísa Helena.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 3, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 3, de 2000 (nº 90/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Difusora Apucarana Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Apucarana, Estado do Paraná,
tendo

Parecer favorável, sob nº 486, de 2000, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Osmar
Dias, com abstenções dos Senadores Geraldo
Cândido e Jefferson Peres.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 22, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 22, de 2000 (nº 264/99, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Brasil Amazônia Comunicação e
Empreendimentos Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Abaetetuba, Estado do Pará, tendo



Parecer favorável, sob nº 471, de 2000, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Luiz Otá-
vio, com abstenção do Senador Jefferson Peres.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 86, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 86, de 2000 (nº 222/99, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que outor-
ga permissão à Empresa Chapadense de Comuni-
cação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Cha-
padão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, ten-
do

Parecer favorável, sob nº 859, de 2000, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Lúdio
Coelho.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 122, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 122, de 2000 (nº 308/99, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Debie Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Ivaiporã, Estado do Paraná, tendo

Parecer favorável, sob nº 871, de 2000, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Álvaro Dias.

– 11 –

REQUERIMENTO Nº 14-A, DE 2001

Votação, em turno único, do Requerimento nº
14-A, de 2001, do Senador Lúcio Alcântara, solicitando
a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do

Senado nº 276, de 2000-Complementar, de sua auto-
ria.

– 12 –

REQUERIMENTO Nº 15, DE 2001

Votação, em turno único, do Requerimento nº
15, de 2001, do Senador Lúcio Alcântara, solicitando
a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº
252, de 2000, com os de nºs 151 e 353, de 1999, que
já se encontram apensados, por versarem sobre o
mesmo assunto.

– 13 –

REQUERIMENTO Nº 16, DE 2001

Votação, em turno único, do Requerimento nº
16, de 2001, do Senador Lúcio Alcântara, solicitando
a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº
595, de 1999, com os de nºs 545, 582, 665 e 681, de
1999, que já se encontram apensados, por regula-
rem a mesma matéria.

– 14 –

REQUERIMENTO Nº 17, DE 2001

Votação, em turno único, do Requerimento nº
17, de 2001, do Senador Pedro Simon, solicitando a
tramitação conjunta da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 39, de 2000, com as de nºs 29 e 39, de
1999, que já se encontram apensadas, por versarem
sobre o mesmo assunto.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.

Está levantada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 15
minutos.)



Ata da 9ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 7 de março de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs.: Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res
Ante ro Paes de Bar ros e Tas so Ro sa do

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva 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 cí nio – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão
– Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – 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 Edu ar -
do Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge – José Ro ber to
Arru da – 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 – 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 – 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 – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Tas so
Ro sa do – Te o tô nio Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral
– Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 71
Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so
Ro sa do, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MEN SA GEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 95, de 2001 (nº 22/2001, na ori gem), de 12 de
ja ne i ro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei nº 
16-A, de 2000-CN, que al te ra as ações do pro gra ma
Re a pa re lha men to e Ade qua ção do Exér ci to Bra si le i ro
cons tan te do Pla no Plu ri a nu al para o pe río do de
2000/2003, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.178, de 12 de ja ne i ro de 2001.

OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 15/2001, de 6 do cor ren te, co mu ni can do que
aque la Casa jul gou in cons ti tu ci o nal a Emen da nº 1 e
apro vou a Emen da nº 2, am bas ofe re ci das por esta
Casa ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 1999 (nº
1.064/91, na que la Casa), que re gu la men ta o § 4º do art. 
199 da Cons ti tu i ção Fe de ral, re la ti vo à co le ta, pro ces sa -
men to, es to ca gem, dis tri bu i ção e apli ca ção do san gue,
seus com po nen tes e de ri va dos, es ta be le ce o or de na -
men to ins ti tu ci o nal in dis pen sá vel à exe cu ção ade qua da 
des sas ati vi da des, e dá ou tras pro vi dên ci as. (Pro je to
en vi a do à san ção em 6.3.2001)

Nº 21/2001, de 7 do cor ren te, en ca mi nhan do có pi -
as da emen da de re da ção e da ata da Re u nião da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e de Re da ção, na qual foi 
vo ta da a re da ção fi nal do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
111, de 2000 (nº 577, de 1999, na que la Casa), que ”de -
no mi na Ae ro por to Inter na ci o nal dos Gu a ra ra pes – Gil -
ber to Fre i re, o Ae ro por to lo ca li za do na ci da de de Re ci fe,
Esta do de Per nam bu co, en ca mi nha do ao Se na do Fe de -
ral por meio do Ofí cio nº 391, de 5 de de zem bro de 2000. 
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O ex pe di en te que aca ba de ser lido,
ane xa do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
111, de 2000, vai à Co mis são de Edu ca ção.

A Pre si dên cia de ter mi na a re pu bli ca -
ção dos avul sos do Pro je to para fa zer cons -
tar a emen da e a ata re fe ri das.

É a se guin te a re pu bli ca ção do avul so:

(*) PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 111, DE 2000

(Nº 577/99 na Casa de ori gem)

De no mi na ”Ae ro por to Inter na ci o nal
do Re ci fe/Gu a ra ra pes – Gil ber to Frey re“
o ae ro por to lo ca li za do na ci da de do Re ci -
fe, Esta do de Per nam bu co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Ae ro por to lnter na ci o nal dos Gu a ra ra -

pes, lo ca li za do na ci da de do Re ci fe, Esta do de Per -
nam bu co, pas sa a de no mi nar-se ”Ae ro por to Inter na -
ci o nal do Re ci fe/Gu a ra ra pes – Gil ber to Frey re".

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 577, DE 1999

De no mi na ”Ae ro por to Inter na ci o nal
do Re ci fe – Gil ber to Frey re“ o Ae ro por to
da Ci da de do Re ci fe, Esta do de Per nam -
bu co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É de no mi na do ”Ae ro por to Inter na ci o nal

do Re ci fe – Gil ber to Frey re“ o ae ro por to lo ca li za do na
ci da de do Re ci fe, Esta do de Per nam bu co.

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

Art. 3º Re vo ga-se a Lei nº 1.909, de 21 de ju lho
de 1953.

(*) Re pu bli ca do para fa zer cons tar o Ofí cio nº 21/2001, Pri me i ro
Se cre tá rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Jus ti fi ca ção

Gil ber to (de Mel lo) Frey re nas ceu no Re ci fe, em
1900 e, ao lon go de 67 anos de vida cri ou para os tró -
pi cos uma in com pa rá vel obra de His tó ria e So ci o lo -
gia, in flu en ci an do ge ra ções de in te lec tu a is, ar tis tas,
ci en tis tas e le i to res. De modo que, um hu ma nis ta
como Mon te i ro Lo ba to che gou a afir mar:

O Bra sil fu tu ro não vai ser o que os ve lhos his to -
ri a do res dis se ram e os de hoje ain da re pe tem. Vai ser
o que Gil ber to Frey re dis se.

Gil ber to Frey re é um dos gê ni os de pa lhe ta mais 
rica e ilu mi nan te que es tas ter ras an tár ti cas ain da
pro du zi ram (1944).

O im pac to cul tu ral pro vo ca do pelo li vro Casa
Gran de e Sen za la, em 1933, só pode ser com pa ra do
ao lan ça men to de Os Ser tões, de Eu cli des da Cu nha,
em 1902, e de Gran de Ser tão: Ve re das, de Gu i ma -
rães Rosa, em 1956.

O li vro, na de fi ni ção do pró prio Gil ber to Frey re,
es tu da a for ma ção da fa mí lia bra si le i ra, ana li san do
mi nu ci o sa men te a pre sen ça do ne gro na nos sa es tru -
tu ra fa mi li ar e sua sig ni fi ca ti va con tri bu i ção à for ma -
ção cul tu ral bra si le i ra: da cama à mesa, da casa ao
cam po, do ar te sa na to à in dús tria.

O Escri tor e So ció lo go Gil ber to Frey re im pri miu
a sua obra uma vi são po de ro sa e ori gi nal dos fun da -
men tos da so ci e da de bra si le i ra. Sua men sa gem re -
pre sen tou um di vi sor de águas na evo lu ção cul tu ral
do Bra sil e con tri bu iu para que o País en ca ras se com
mais con fi an ça seu pa pel no mun do mo der no.

Antô nio Cân di do, me lhor que nin guém, sou be fi -
xar a im por tân cia de Casa Gran de e Sen za la, em tre -
cho do pre fá cio de ou tro gran de li vro, Ra í zes do Bra -
sil , de Sér gio Bu ar que de Ho lan da:

”Era jus ta men te um in tu i to an ti con ven ci o nal que 
nos pa re cia ani mar a com po si ção li bér ri ma de Casa
Gran de e Sen za la, com sua fran que za no tra ta men to
da vida se xu al do pa tri ar ca lis mo e a im por tân cia de ci -
si va atri bu í da ao es cra vo na for ma ção de nos so modo 
de ser mais ín ti mo."

Da vas ta obra de Gil ber to Frey re, num to tal pró -
xi mo aos oi ten ta tí tu los, en tre opús cu los e li vros, al -
guns com mais de um vo lu me, vale des ta car So bra -
dos e Mo cam bos; Nor des te; Ordem e Pro gres so; Re -
gião e Tra di ção; Um Enge nhe i ro Fran cês no Bra sil , bi -
o gra fia de Lou is Vout hi er e Vida; For ma e Cor.

De pu ta do à Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te
em 1946, Frey re per ma ne ceu na Câ ma ra Fe de ral até
1950. Foi de sua au to ria o pro je to con ver ti do em lei,
que cri ou o Insti tu to Jo a quim Na bu co de Pes qui sas
So ci a is, com sede em Re ci fe.

Em 15 de mar ço do ano 2000, co me mo rar-se-á,
no mun do, o cen te ná rio do pós-mar xis ta e não mo -
der nis ta, aca tó li co e não an ti ca tó li co Gil ber to Frey re,
fa le ci do em Re ci fe em 18 de ju lho de 1987, sem que
até hoje haja-se pres ta do, o povo bra si le i ro e par ti cu -
lar men te o povo per nam bu ca no, a jus ta ho me na gem
àque le que se gun do Gil ber to Ama do:
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Frey re não é só uma obra, é um Mé to do. Di rei
mais: por sua pre pa ra ção es pe ci a li za da nos gran des
cen tros, com os gran des mes tres, trou xe-nos ele as
cha ves de que pre ci sá va mos para po der en trar não
só nos pa lá ci os en can ta dos, nos ca sa rões mal-as -
som bra dos, so la res, en ge nhos, sen za las, so bra dos e
mo cam bos, como para des cer mos aos des vi os e ca -
ma das in fe ri o res de onde emer giu o Bra sil dos nos -
sos dias. Por seu ca rá ter ecu mê ni co, não é de es tra -
nhar as sim que sua obra in te res se a tan ta gen te e que 
ain da se pos sa ser vir e dela en con trar ca mi nho por
onde an dar não só o ho mem de ciên cia es pe ci a li za -
do, como o po e ta e o ar tis ta.

Re cen te men te o Esta do do Rio de Ja ne i ro e o
Esta do da Ba hia ren de ram ho me na gem a Tom Jo bim
e ao De pu ta do Luís Edu ar do Ma ga lhães, res pec ti va -
men te, con fe rin do aos mes mos as de no mi na ções de
seus ae ro por tos in ter na ci o na is, se guin do uma tra di -
ção mun di al de ba ti zá-los pe los no mes de seus fi lhos
a mais ilus tres.

No Re ci fe, es pe ci al men te, ao par de que no ano
vin dou ro ce le bra-se o cen te ná rio do Mes tre de Api pu -
cos, con ta-se com a am pli a ção e mo der ni za ção do
Ae ro por to Inter na ci o nal dos Gu a ra ra pes.

Te nha mos a cer te za e a co ra gem de re co nhe cer 
em Gil ber to Frey re o nome cer to para tal hon ra ria. E o
aju de mos a ser ain da mais ad mi ra do aqui mes mo en -
tre nós e no nos so tem po. Uma lem bran ça qua se de
so nho para quem par te e para quem che ga nes te vas -
to País.

Sala das Ses sões, 8 de abril de 1999. – De pu ta -
do José Cha ves, PMDB – PE.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

–––––––––––––––
Pu bli ca do no Diá rio do Se na do Fe de ral  de 7-12-2000

PS-GSE 21/01

Bra sí lia 7 de mar ço de 2001

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Car los Wil son
Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de ral

Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para os fins re -

gi men ta is, có pi as da Emen da de Re da ção e da Ata
da Re u nião re a li za da no ple ná rio da Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, do dia 21 de no -
vem bro de 2000, na qual foi vo ta da a Re da ção Fi nal
do Pro je to de Lei nº 577, de 1999, da Câ ma ra dos De -

pu ta dos, que ”De no mi na ‘Ae ro por to Inter na ci o nal dos 
Gu a ra ra pes – Gil ber to Frey re’ o Ae ro por to lo ca li za do
na ci da de do Re ci fe, Esta do de Per nam bu co“, en ca -
mi nha do a essa Casa por meio do Ofí cio PS – GSE
391/00, de 5 de de zem bro de 2000.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Se ve ri no Ca val -
can ti, Pri me i ro-Se cre tá rio.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 577-C, DE 1999

De no mi na ”Ae ro por to Inter na ci o nal
dos Gu a ra ra pes – Gil ber to Frey re“ o Ae ro -
por to lo ca li za do na ci da de do Re ci fe, Esta do 
de Per nam bu co.

EMENDA DE REDAÇÃO

Subs ti tua-se na emen ta e no art. lº do pro je to a
ex pres são ”‘Ae ro por to Inter na ci o nal dos Gu a ra ra pes
– Gil ber to Frey re’“ por ”‘Ae ro por to Inter na ci o nal do
Re ci fe/Gu a ra ra pes – Gil ber to Frey re’“.

Sala da Co mis são, 21 de no vem bro de 2000. –
De pu ta do Ri car do Fi ú za, Re la tor.

Jus ti fi ca ção

Para aten der o dis pos to no ca put e no § 2º do
art. 1º da Lei nº 1.909 de 21 de ju lho de 1953.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTICA E DE REDAÇÃO

51ª Le gis la tu ra – 2ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria

Ata da qüin qua gé si ma se gun da re u nião or -
di ná ria re a li za da em 21 de no vem bro de 2000

Aos vin te e um dias do mês de no vem bro de
dois mil, às de zes se is ho ras e qua ren ta mi nu tos, no
Ple ná rio 01 do Ane xo II da Câ ma ra dos De pu ta dos,
re u niu-se or di na ri a men te a Co mis são de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça e de Re da ção, sob a Pre si dên cia do De -
pu ta do Ié dio Rosa, Se gun do Vice-Pre si den te, es tan -
do pre sen tes os Se nho res Mem bros Ti tu la res, De pu -
ta do Ary Kara, Vice-Pre si den te, De pu ta dos André Be -
nas si, Au gus to Fa ri as, Ayrton Xe rêz, Bis po Ro dri -
gues, Caio Ri e la, Ce zar Schir mer, Co ri o la no Sa les,
Fer nan do Co ru ja, Fer nan do Gon çal ves, Ge o van Fre i -
tas, Ge ral do Ma ge la, Ja i me Mar tins, José Antô nio
Alme i da, José Dir ceu, José Ger no í no, José Ro ber to
Ba to chio, Jú lio Del ga do, Léo Alcân ta ra, Lu ci a no Bi -
var, Mo ro ni Tor gan, Mu ri lo Do min gos, Nair Xa vi er
Lobo, Nel son Pel le gri no, Osmar Ser ra glio, Re na to Vi -
an na, Ri car do Fi ú za, Ro land La vig ne, Vil mar Ro cha,
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Zu la iê Co bra e os Se nho res Mem bros Su plen tes, De -
pu ta dos Cle o nân cio Fon se ca, Djal ma Paes, Dr. Be ne -
di to Dias, Gus ta vo Fru et, Luís Bar bo sa, Max Ro sen -
mann, Nelo Ro dol fo, Odí lio Bal bi not ti, Paes Lan dim,
Pro fes sor Lu i zi nho e Ru bens Fur lan. De i xa ram de re -
gis trar suas pre sen ças os Se nho res Mem bros Ti tu la -
res, De pu ta dos Antô nio Car los Kon der Reis, Ciro No -
gue i ra, Dar ci Co e lho, Edmar Mo re i ra, Edu ar do Paes,
Hen ri que Edu ar do Alves, lbra him Abi c kel, lnal do Le i -
tão, Ju tahy Jú ni or, Mar ce lo Déda, Men des Ri be i ro Fi -
lho, Nel son Mar che zan, Nel son Otoch, Ney Lo pes,
Pa u lo Ma ga lhães, Ro nal do Ce zar Co e lho, Sér gio Mi -
ran da, Vi cen te Arru da, Wal dir Pi res e Ze nal do Cou ti -
nho. ABERTURA: Ha ven do nú me ro re gi men tal, o Se -
nhor Pre si den te de cla rou aber ta a re u nião, pas san do
ao exa me da Ata da Qüin qua gé si ma Pri me i ra Re u -
nião Ordi ná ria, re a li za da no nono dia do mês em cur -
so. A re que ri men to do De pu ta do Osmar Ser ra glio, foi
dis pen sa da a le i tu ra da Ata. Não hou ve dis cus são.
Em vo ta ção, foi apro va da por una ni mi da de a Ata.
ORDEM DO DIA: 1) PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 470/2000 – da Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal (MSC Nº
821/1999) – que “apro va o tex to do Acor do so bre
Arbi tra gem Co mer ci al Inter na ci o nal en tre o
MERCOSUL, a Re pú bli ca da Bo lí via e a Re pú bli ca do 
Chi le, con clu í do em Bu e nos Ai res, em 23 de ju lho de
1998". Re la tor: De pu ta do Ni ci as Ri be i ro. Pa re cer:
pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, téc ni ca le gis la -
ti va e, no mé ri to, pela apro va ção. O De pu ta do Osmar
Ser ra glio pro ce deu à le i tu ra do pa re cer, em subs ti tu i -
ção ao Re la tor. Não hou ve dis cus são. Em vo ta ção, foi
apro va do o pa re cer do Re la tor por una ni mi da de. 2)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
457/2000 – da Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia,
Co mu ni ca ção e Infor má ti ca (MSC Nº 1.296/1999) –
que ”apro va o ato que au to ri za o Go ver no do Esta do
do Acre, por in ter mé dio da Fun da ção de Cul tu ra e Co -
mu ni ca ção Eli as Man sour a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins
exc tu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Sena Ma -
du re i ra, Esta do do Acre“. Re la tor: De pu ta do Ni ci as Ri -
be i ro. Pa re cer: pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e 
téc ni ca le gis la ti va. Não hou ve dis cus são. Em vo ta ção, 
foi apro va do o pa re cer do Re la tor, con tra os vo tos dos 
De pu ta dos Ge ral do Ma ge la, José Dir ceu, José Ge no -
í no, Nel son Pel le gri no e Pro fes sor Lu i zi nho. 3)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
540/2000 – da Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia,
Co mu ni ca ção e Infor má ti ca (MSC Nº1.800/1999) –
que ”apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção 

Edu ca do ra de Bra gan ça, para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Bra gan ça,
Esta do do Pará“. Re la tor De pu ta do Ni ci as Ri be i ro. Pa -
re cer: pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca
le gis la ti va. Não hou ve dis cus são. Em vo ta ção, foi
apro va do o pa re cer do Re la tor, con tra os vo tos dos
De pu ta dos Ge ral do Ma ge la, José Dir ceu, José Ge no -
í no, Nel son Pel le gri no e Pro fes sor Lu i zi nho. 4)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
627/2000 – da Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia,
Co mu ni ca ção e Infor má ti ca (MSC Nº 566/2000) – que 
”apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de Rá dio Co -
mu ni tá ria e De fe sa do Meio Ambi en te Prô-Gu a ra mi -
rim a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na lo ca li da de de, Gu a ra mi rim, Esta do de San ta Ca ta -
ri na“. Re la tor: De pu ta do Re na to Vi an na. Pa re cer: pela 
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va.
Não hou ve dis cus são. Em vo ta ção, foi apro va do o pa -
re cer do Re la tor, con tra os vo tos dos De pu ta dos Ge -
ral do Ma ge la, José Dir ceu, José Ge no í no, Nel son
Pel le gri no e Pro fes sor Lu i zi nho. 5) PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 637/2000 – da Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca (MSC Nº 609/2000) – que ”apro va o ato que au to -
ri za a Asso ci a ção lta que rê de Co mu ni ca ção Co mu ni -
tá ria de Nova Eu ro pa a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria, na lo ca li da de de Nova Eu ro pa, Esta -
do de São Pa u lo“. Re la tor: De pu ta do André Be nas si.
Pa re cer: pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc -
ni ca le gis la ti va. Não hou ve dis cus são. Em vo ta ção, foi
apro va do o pa re cer do Re la tor, con tra os vo tos dos
De pu ta dos Ge ral do Ma ge la, José Dir ceu, José Ge no -
í no, Nel son Pel le gri no e Pro fes sor Lu i zi nho. 6)
PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO Nº
640/2000 – da Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia,
Co mu ni ca ção e Infor má ti ca (MSC Nº 319/2000) – que 
”apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção Uni -
ver si da de Re gi o nal de Blu me nau – FURB, para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên ciâ
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Blu me nau, Esta do de San ta Ca ta ri na“. Re la -
tor: De pu ta do Re na to Vi an na. Pa re cer: pela cons ti tu -
ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va. Não
hou ve dis cus são. Em vo ta ção, foi apro va do o pa re cer
do Re la tor, con tra os vo tos dos De pu ta dos Ge ral do
Ma ge la, José Dir ceu, José Ge no í no, Nel son Pel le gri -
no e Pro fes sor Lu i zi nho. 7) PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 642/2000 – da Co mis são de Ciên -
cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca (MSC
Nº 615/2000) – que ”apro va o ato que au to ri za a Asso -
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ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res do Can ta ga lo _
ACMC, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, na lo ca li da de de Can ta ga lo, Esta do do Pa ra ná“.
Re la tor: De pu tadø Osmar Ser ra glio. Pa re cer: pela
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va.
Não hou ve dis cus são. Em vo ta ção, foi apro va do o pa -
re cer do Re la tor, con tra os vo tos dos De pu ta dos Ge -
ral do Ma ge la, José Dir ceu, José Ge no í no, Nel son
Pel le gri no e Pro fes sor Lu i zi nho. 8) PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 660/2000 da Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
(MSC Nº 619/2000) _ que ”apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tral de Ara ra qua ra a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo -
ca li da de de Ara ra qua ra, Esta do de São Pa u lo“. Re la -
tor: De pu ta do André Be nas si. Pa re cer: pela cons ti tu -
ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va. Não
hou ve dis cus são. Em vo ta ção, foi apro va do o pa re cer
do Re la tor, con tra os vo tos dos De pu ta dos Ge ral do
Ma ge la, José Dir ceu, José Ge no í no, Nel son Pel le gri -
no e Pro fes sor Lu i zi nho. 9) PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 663/2000 – da Co mis sâo de Ciên -
cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca (MSC
Nº 669/2000) – que ”apro va o ato que, au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ita poã – ACCI, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo -
ca li da de de lvi nhe ma, Esta do de Mato Gros so do
Sul“. Re la tor: De pu ta do Mu ri lo Do min gos. Pa re cer:
pela cons ti tu ci o na li da de, jun di ci da de e téc ni ca le gis -
la ti va. Não hou ve dis cus são. Em vo ta ção, foi apro va -
do o pa re cer do Re la tor, con tra os vo tos dos De pu ta -
dos Ge ral do Ma ge la, José Dir ceu, José Ge no í no, Nel -
son Pel le gri no e Pro fes sor Lu i zi nho. O De pu ta do
Osmar Ser rá glio apre sen tou re que ri men to de in ver -
são de pa u ta, para apre ci ar-se o se gun do ítem da nú -
me ro oi ten ta e nove, ten do o Ple ná rio da Co mis são
anu í do à so li ci ta ção. 10) REDAÇÃO FINAL AO
PROJETO DE LEI Nº 577A/1999 – do Sr. José Cha -
ves – que ”de no mi na ‘Ae ro por to Inter na ci o nal do Re -
ci fe – Gil ber to Frey re’ o Ae ro por to da Ci da de do Re ci -
fe, Esta do de Per nam bu co“. Re la tor: De pu ta do Ri car -
do Fi ú za. Não hou ve dis cus são. Em vo ta ção, foi apro -
va da a re da ção fi nal, por una ni mi da de, com emen da
de re da ção. 11) PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 116/2000 – do Se na do Fe de ral 
(PLS 464/1999) – que ”dá nova re da ção aos §§ 1º e 2º 
do art. da Lei Com ple men tar nº 91, de 22 de de zem -
bro de 1997, que dis põe so bre a fi xa ção dos co e fi ci -
en tes de dis tri bu i ção dos re cur sos do Fun do de Par ti -
ci pa ção dos Mu ni cí pi os“. Re la tor: De pu ta do Osmar
Ser ra glio. Pa re cer: pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci -

da de e téc ni ca le gis la ti va. Não hou ve dis cus são. Em
vo ta ção, foi apro va do por una ni mi da de o pa re cer do
Re la tor. O De pu ta do Pro fes sor Lu i zi nho apre sen tou
re que ri men to de in ver são de pa u ta, para apre ci a -
rem-se os itens qua tor ze e quin ze da de nú me ro oi -
ten ta e dois, ten do o Ple ná rio da Co mis são anu í do à
so li ci ta ção. 12) PROJETO DE LEI Nº 4.548A/1994 –
do Sr. Ja ques Wag ner – que ”dis põe so bre a obri ga to -
ri e da de de o mu ni cí pio dar pu bli ci da de ao va lor dos
re cur sos li be ra dos pela União e pelo Esta do para a
re a li za ção de obras e ou tros pro je tos de in te res se lo -
cal“. Re la tor: De pu ta do lnal do Le i tão. Pa re cer: pela
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, téc ni ca le gis la ti va e, 
no mé ri to, pela apro va ção, com emen da, e pela re je i -
ção da Eme ín da da Co mis são de De sen vol vi men to
Urba no e Inte ri or. O De pu ta do Pro fes sor Lu i zi nho pro -
ce deu à le i tu ra do pa re cer, em subs ti tu i ção ao Re la -
tor. Não hou ve dis cus são. Em vo ta ção, foi apro va do
por una ni mi da de o pa re cer do Re la tor. 13) PROJETO
DE LEI Nº 3388A/1997 – do Sr. Ja ques Wag ner – que
”dis põe so bre a cons tru ção de muro de pro te ção con -
tí nuo nas pon tes, vi a du tos e cur vas pe ri go sas em ro -
do vi as fe de ra is“. Re la tor: De pu ta do Ze nal do Cou ti -
nho. Pa re cer: pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des te e da Emen da da Co mis são
de Vi a ção e Trans por tes, com emen das. O De pu ta do
Pro fes sor Lu i zi nho pro ce deu à le i tu ra do pa re cer, em
subs ti tu i ção ao Re la tor. Não hou ve dis cus são. Em vo -
ta ção, foi apro va do por una ni mi da de o pa re cer do Re -
la tor. O De pu ta do Osmar Ser rá glio apre sen tou re que -
ri men to de in ver são de pa u ta, para apre ci ar-se o sex -
to ítem da de nú me ro oi ten ta e dois, ten do o Ple ná rio
da Co mis são anu í do à so li ci ta ção. 14) PROJETO DE
LEI Nº 3.009/2000 – do Se na do Fe de ral (PLS
72/1999) – que “re vo ga o ca put do art. 83 da Lei nº
9.430; de 27 de de zem bro de 1996". Re la tor: De pu ta -
do Osmar Ser rá glio. Pa re cer: pela cons ti tu ci o na li da -
de, ju ri di ci da de, téc ni ca le gis la ti va e, no mé ri to, pela
apro va ção. Não hou ve dis cus são. Em vo ta ção, foi
apro va do o pa re cer do Re la tor por una ni mi da de. O
De pu ta do Léo Alcân ta ra apre sen tou re que ri men to de 
in ver são de pa u ta, para apre ci ar-se o item doze da de
nú me ro cin qüen ta e qua tro, ten do o Ple ná rio da Co -
mis são anu í do à so li ci ta ção. 15) PROJETO DE LEI Nº
841B/1995 – do Sr. Vic Pi res Fran co – que ”dis põe so -
bre a mul ta a ser apli ca da à em pre sa de trans por te
aé reo em caso de emis são de bi lhe te de pas sa gem
em nú me ro su pe ri or à ca pa ci da de da ae ro na ve des -
ta ca da para o res pec ti vo tre cho de vi a gem“. Re la tor:

De pu ta do Léo Alcân ta ra. Pa re cer: pela cons ti tu ci o -
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des te e
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dos subs ti tu ti vos da Co mis são de De fe sa do Con su -
mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as e da Co mis são de
Vi a ção e Trans por tes, com su be men das. Não hou ve 
dis cus são. Em vo ta ção, foi apro va do por una ni mi da -
de o pa re cer do Re la tor. A De pu ta da Nair Xa vi er
Lobo apre sen tou re que ri men to de in clu são, na pa u -
ta da pró xi ma re u nião, do Pro je to de De cre to Le gis -
la ti vo nº 381/89, ten do o Ple ná rio da Co mis são anu í -
do à so li ci ta ção. O De pu ta do Fer nan do Co ru ja apre -
sen tou,  nos ter mos do art. 52, §4º, do Re gi men to
Inter no, re que ri men to de in clu são da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 139/99 e do Pro je to de
Lei Com ple men tar nº 202/89 na pa u ta da re u nião a
ser re a li za da no pró xi mo dia vin te e três, quin ta-fe i -
ra, ten do o Ple ná rio da Co mis são anu í do à so li ci ta -
ção. ENCERRAMENTO: Nada mais ha ven do a tra -
tar, o Se nhor Pre si den te en cer rou a pre sen te re u -
nião às de de zes se te ho ras e vin te e três mi nu tos. E, 
para cons tar, eu, Sér gio Sam pa io Con tre i ras de
Alme i da, Se cre tá rio, la vrei a pre sen te Ata, que, de -
po is de apro va da, será as si na da pelo ( Se nhor
Vice-Pre si den te, no exer cí cio da Pre si dên cia, e en -
ca mi nha da à pu bli ca ção no Diá rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos. De pu ta do Lé dio Rosa.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

OF. GLPMDB nº 0024/01

Bra sí lia, 5 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, te nho a hon ra de di ri -

gir-me a Vos sa Exce lên cia para co mu ni car a in di ca -
ção dos mem bros do PMDB, ti tu la res e su plen tes,
res pec ti va men te, que in te gra rão a Co mis são Tem po -
rá ria Inter na, des ti na da a “acom pa nhar as re la ções
bi la te ra is, par ti cu lar men te as co mer ci a is, de Bra sil e
Ca na dá.”
Ti tu la res Su plen tes
Se na dor Ma u ro Mi ran da Se na dor Íris Re zen de
Se na dor Amir Lan do Se na dor Tas so Ro sa do

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 Re nan
Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da -
res) – a Pre si dên cia de si gi na os se na do res in di ca dos

pela li de ran ça do PMDB para in te grar a Co mis são
Tem po rá ria cri a da por in ter mé dio do Re que ri men to nº 
639, de 2000, de con for mi da de como ex pe di en te que
aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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 Tas -
so Ro sa do.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6, DE 2001

Dis põe so bre a es tru tu ra e o fun ci o -
na men to da Sub se cre ta ria de Arqui vo do
Se na do Fe de ral

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O Re gu la men to Admi nis tra ti vo do Se na -

do Fe de ral, na re da ção que lhe foi dada pela Re so lu -
ção nº 9, de 1997, no que se re fe re à Sub se cre ta ria de 
Arqui vo, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 169 À Sub se cre ta ria de Arqui vo
com pe te pla ne jar, co or de nar, su per vi si o nar,
con tro lar e ori en tar as ati vi da des de pro du -
ção, tra mi ta ção, uso, ava li a ção e ar qui va -
men to dos do cu men tos nas fa ses cor ren te e 
in ter me diá ria do Se na do Fe de ral e do Con -
gres so Na ci o nal, bem como re co lher os do -
cu men tos de fase per ma nen te; dar aces so,
pre ser var e di vul gar o acer vo ar qui vís ti co
cus to di a do.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se -
cre ta ria de Arqui vo:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Arqui vo Le gis la ti vo;
III – Ser vi ço de Arqui vo Admi nis tra ti vo;
IV – Ser vi ço de Arqui vo Impres so;
VI – Ser vi ço de Arqui vo Per ma nen te;
VII – Ser vi ço de Pes qui sa e Aces so à

Infor ma ção;
VIII – Ser vi ço de Pre ser va ção, Con ser -

va ção e Res ta u ra ção.
Art. 170 Ao Ga bi ne te com pe te pro vi -

den ci ar o ex pe di en te, as au diên ci as e a re -
pre sen ta ção de seu ti tu lar; au xi li ar e as ses -
so rar o seu ti tu lar no de sem pe nho de suas
ati vi da des e exe cu tar as ta re fas de su por te
ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções do
Orgão.
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Art. 171. Ao Ser vi ço de Arqui vo Le gis -
la ti vo com pe te re ce ber, ava li ar, clas si fi car,
guar dar e tor nar aces sí ve is os do cu men tos
da fase in ter me diá ria trans fe ri dos dos ar qui -
vos se to ri a is; pres tar in for ma ções, aten der a 
con sul tas e pro ce der a em prés ti mos de do -
cu men tos; apli car, pe ri o di ca men te, a Ta be la
de Tem po ra li da de de Do cu men tos de Arqui -
vo do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci -
o nal nos do cu men tos man ti dos sob sua
guar da, pro mo ven do sua trans fe rên cia ao
Ser vi ço de Arqui vo Per ma nen te ou sua eli -
mi na ção; pres tar ori en ta ção téc ni ca so bre
as sun tos ar qui vís ti cos do Se na do Fe de ral e
exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 171-A. Ao Ser vi ço de Arqui vo
Admi nis tra ti vo com pe te re ce ber, ava li ar,
clas si fi car, guar dar e tor nar aces sí ve is os
do cu men tos da fase in ter me diá ria, in clu si ve
es pe ci a is e es pe ci a li za dos, trans fe ri dos dos
ar qui vos se to ri a is; pres tar in for ma ções,
aten der a con sul tas e pro ce der a em prés ti -
mos de do cu men tos; apli car, pe ri o di ca men -
te, a Ta be la de Tem po ra li da de de Do cu men -
tos de Arqui vo do Se na do Fe de ral e do Con -
gres so Na ci o nal nos do cu men tos man ti dos
sob sua guar da, pro mo ven do sua trans fe -
rên cia ao Ser vi ço de Arqui vo Per ma nen te
ou sua eli mi na ção; pres tar ori en ta ção téc ni -
ca so bre as sun tos ar qui vís ti cos do Se na do
Fe de ral e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 171-B. Ao Ser vi ço de Arqui vo
Impres so com pe te re ce ber, ava li ar, clas si fi -
car, guar dar e tor nar aces sí ve is as pu bli ca -
ções do Se na do Fe de ral; pres tar in for ma -
ções e aten der a con sul tas; apli car, pe ri o di -
ca men te, a Ta be la de Tem po ra li da de de Do -
cu men tos de Arqui vo do Se na do Fe de ral e
do Con gres so Na ci o nal nos do cu men tos
man ti dos sob sua guar da, pro mo ven do sua
trans fe rên cia ao Ser vi ço de Arqui vo Per ma -
nen te ou eli mi na ção e exe cu tar ou tras ta re -
fas cor re la tas.

Art. 172. Ao Arqui vo Per ma nen te com -
pe te re co lher, ar ran jar, des cre ver, con ser var 
e cus to di ar os do cu men tos de va lor per ma -
nen te; ori en tar con sul tas e pes qui sas aos
do cu men tos per ma nen tes, no re cin to do
Arqui vo; pre pa rar e for ne cer cer ti dões e có -
pi as dos do cu men tos cons tan tes em seu

acer vo; ela bo rar ins tru men tos de pes qui sa e 
exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas

Art. 172-A Ao Ser vi ço de Pes qui sa e
Aces so à Infor ma ção com pe te di vul gar o
acer vo ar qui vís ti co cus to di a do; co or de nar e
ori en tar a con sul ta aos ins tru men tos de pes -
qui sas dis po ní ve is; pre pa rar os tex tos das
pu bli ca ções da Sub se cre ta ria a se rem edi ta -
das; or ga ni zar e man ter os da dos bi o grá fi -
cos dos se na do res bra si le i ros; ali men tar o
ban co de da dos Bi o gra fia dos Se na do res –
BSEN; ela bo rar e edi tar pu bli ca ções que di -
zem res pe i to às bi o gra fi as dos se na do res,
qua is quer que se jam os su por tes, com vis -
tas à di fu são dos da dos; pres tar in for ma -
ções, aten der a con sul tas; man ter in ter câm -
bio com ar qui vos e cen tros de do cu men ta -
ção na ci o na is e es tran ge i ros e exe cu tar ou -
tras ta re fas cor re la tas.

Art. 172–B Ao Ser vi ço de Pre ser va ção, 
Con ser va ção e Res ta u ra ção com pe te pla -
ne jar, su per vi si o nar e co or de nar as ati vi da -
des de pre ser va ção, con ser va ção e res ta u -
ra ção dos do cu men tos per ten cen tes ao
acer vo da Sub se cre ta ria; guar dar e pre ser -
var ma tri zes de mi cro fil mes de se gu ran ça;
pro vi den ci ar a re pro du ção de mi cro fil mes,
quan do so li ci ta do; es ta be le cer nor mas e cri -
té ri os para uti li za ção de ou tras tec no lo gi as
apli ca das à do cu men tos de ar qui vo, no âm -
bi to do Se na do Fe de ral; pres tar ori en ta ção
quan to as con di ções ide a is tan to am bi en ta is 
quan to de se gu ran ça para guar da do acer -
vo; de sen vol ver pes qui sas para con fec ção
de pa péis es pe ci a is apli ca dos à con ser va -
ção de do cu men tos; iden ti fi car o es ta do de
con ser va ção dos do cu men tos, com vis tas
ao es ta be le ci men to de ro ti nas, mé to dos e
pri o ri da des de con ser va ção; re a li zar o con -
tro le de in fes ta ções de in se tos e mi cro or ga -
nis mos e de sen vol ver pes qui sas nas áre as
de en to mo lo gia e mi cro bi o lo gia; pro vi den ci ar 
a en ca der na ção de do cu men tos sob sua
guar da; pro vi den ci ar a res ta u ra ção do acer -
vo e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas."

Art. 2º. Para aten di men to do dis pos to no ar ti go
an te ri or são trans for ma dos do Qu a dro de Pes so al do
Se na do Fe de ral:

I – quin ze car gos va gos de Ana lis ta Le gis la ti vo – 
Área de Apo io Téc ni co ao Pro ces so Le gis la ti vo,
Espe ci a li da de Pro ces so Le gis la ti vo, Ní vel III, em car -
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gos de Ana lis ta Le gis la ti vo – Área de Apo io Téc ni co
Admi nis tra ti vo – Espe ci a li da de Arqui vo lo gia, Ní vel III;

II – quin ze car gos va gos de Téc ni co Le gis la ti vo
– Área de Apo io Téc ni co Admi nis tra ti vo, Espe ci a li da -
de Admi nis tra ção, Ní vel II, em car gos de Téc ni co Le -
gis la ti vo, Area de Apo io Téc ni co Admi nis tra ti vo –
Espe ci a li da de Arqui vo lo gia.

Pa rá gra fo úni co. Os car gos da Espe ci a li da de
Arqui vo lo gia re fe ri dos nos in ci sos I e II se rão pre en -
chi dos me di an te con cur so pú bli co e os can di da tos
apro va dos, uma vez em pos sa dos, te rão exer cí cio ex -
clu si vo na Sub se cre ta ria de Arqui vo, ve da da, em
qual quer hi pó te se, sua lo ta ção em ou tros ór gãos do
Se na do Fe de ral e o aten di men to de sua re qui si ção
por ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca.

Art. 3º. O Re gu la men to Admi nis tra ti vo do Se na -
do Fe de ral (Re so lu ção nº 58, de 1972) é acres ci do
dos se guin tes ar ti gos:

“Art. 376-A Ao Ana lis ta Le gis la ti vo,
Área de Apo io Téc ni co Admi nis tra ti vo, Espe -
ci a li da de Arqui vo lo gia, in cum be ati vi da des
de ní vel su pe ri or re la ci o na das a pla ne ja -
men to, su per vi são, ori en ta ção, acom pa nha -
men to e exe cu ção es pe ci a li za da, em gra us
de ma i or ou me nor com ple xi da de, das ati vi -
da des ar qui vís ti cas das fun ções ad mi nis tra -
ti va e le gis la ti va e exe cu ção de ou tras ati vi -
da des cor re la tas.

Art. 392-A Ao Téc ni co Le gis la ti vo, Área 
de Apo io Téc ni co Admi nis tra ti vo, Espe ci a li -
da de Arqui vo lo gia, in cum be ati vi da des de
ní vel mé dio re la ci o na das a exe cu ção qua li fi -
ca da, su je i ta à su per vi são e ori en ta ção, das
ati vi da des ar qui vís ti cas das fun ções ad mi -
nis tra ti va e le gis la ti va e exe cu ção de ou tras
ati vi da des cor re la tas."

Art. 4º É criada a Comissão Permanente de
Avaliação de Documentos do Senado Federal
incumbida de elaborar e atualizar o Código de
Classificação de Documentos de Arquivo, o qual
deve considerar a natureza dos assuntos
resultantes das atividades meio e fim do Senado
Federal; elaborar e atualizar a Tabela Básica de
Temporalidade de Documentos de Arquivo com a
finalidade de promover a avaliação, seleção e
destinação final de documentos do Senado Federal
e do Congresso Nacional, segundo a ciência
arquivística e de acordo com a legislação em vigor e 
recomendações do Conselho Nacional de Arquivos,
providenciar, para ser submetida à Comissão

Diretora, a relação dos documentos que devam ser
eliminados e executar outras atividades correlatas.

Pa rá gra fo úni co. A Co mis são, pre si di da pelo Di -
re tor da Sub se cre ta ria de Arqui vo, será in te gra da por
mais seis ser vi do res do Se na do Fe de ral por ele de -
sig na dos, para man da to de dois anos.

Art. 5º Os do cu men tos que ins tru í rem pe ti ções
ou re pre sen ta ções di ri gi das ao Se na do Fe de ral ou ao 
Con gres so Na ci o nal, e que não de vam ser en ca mi -
nha dos à Câ ma ra dos De pu ta dos, se rão re co lhi dos à
Sub se cre ta ria de Arqui vo.

Pa rá gra fo úni co. Os do cu men tos a que se re fe re 
este ar ti go po de rão, con for me a es pé cie, ser res ti tu í -
dos a quem de di re i to, sob re ci bo e me di an te des pa -
cho do Di re tor da Sub se cre ta ria de Arqui vo.

Art. 6º Os pro ces sos ori gi ná ri os da Admi nis tra -
ção Pú bli ca, que ins tru í rem pro po si ções de fi ni ti va -
men te ar qui va das, po de rão ser de vol vi dos às re par ti -
ções de ori gem, quan do pe las mes mas so li ci ta dos.

Art. 7º Inte gram esta Re so lu ção, no que cou ber,
os ter mos do Ato da Co mis são Di re to ra que ins ti tui o
Sis te ma de Arqui vo e Con tro le de Do cu men tos do Se -
na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal (SIARQ-SF),
como par te do Sis te ma de Arqui vo do Po der Le gis la ti -
vo Fe de ral e do Sis te ma Na ci o nal de Arqui vos
(SINAR), de acor do com o dis pos to no art. 17 da Lei
nº 8.159, de 8 de mar ço de 1991 e no in ci so III, do art.
12 do De cre to nº 1.173, de 29 de ju nho de 1994.

Art. 8º É a Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção de
Pes so al au to ri za da a re pu bli car o Re gu la men to
Admi nis tra ti vo do Se na do Fe de ral com as al te ra ções
de cor ren tes des ta Re so lu ção, in clu si ve no que se re -
fe re à re nu me ra ção dos ar ti gos e a atu a li za ção dos
ane xos que se fi ze rem ne ces sá ri as em ra zão das dis -
po si ções es ta be le ci das nes ta Re so lu ção.

Art. 9º  Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Art. 10. São re vo ga dos os arts. 242 a 247 e 637
a 643 do Re gu la men to Admi nis tra ti vo do Se na do Fe -
de ral (Re so lu ção nº 58, de 1972), e os arts. 169 a 172
da Re so lu ção nº 9, de 29 de ja ne i ro de 1997.

Jus ti fi ca ção

A ne ces si da de de or ga ni zar e ad mi nis trar ar qui -
vos, bem como de cus to di ar os do cu men tos per ma -
nen tes, sem pre se fez pre sen te nas ati vi da des ins ti tu -
ci o na is do Se na do Fe de ral. Pro va ir re fu tá vel está na
es tru tu ra or ga ni za ci o nal da Casa, que dis põe de gra -
du a da uni da de ad mi nis tra ti va para cu i dar es pe ci fi ca -
men te de nos sa ar qui vo no mia – Sub se cre ta ria de
Arqui vo.
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Para que o Arqui vo exer ça ple na men te suas ati -
vi da des, é in dis pen sá vel que es te ja or ga ni za do es tru -
tu ral e fun ci o nal men te.

O pre sen te pro je to de re so lu ção tem por fim en -
qua drar a es tru tu ra ad mi nis tra ti va da Sub se cre ta ria
de Arqui vo em uma nova re a li da de, com o ob je ti vo de
com pa ti bi li zar o Se na do Fe de ral à le gis la ção ar qui -
vis ti ca vi gen te, prin ci pal men te à vis ta do dis pos to na
Cons ti tu i ção Fe de ral (arts. 23, I e II; 24, VII e VIII; e
216, IV e §§ 1º, 2º e 4º).

Se gun do a con cep ção ar qui vís ti ca, o ar qui vo
cen tral de um ór gão não tem so men te como com pe -
tên cia “pla ne jar, co or de nar e con tro lar as ati vi da des
re la ti vas à guar da e con ser va ção de do cu men tos que
lhe fo rem en ca mi nha dos”, como é o caso das atri bu i -
ções da Sub se cre ta ria de Arqui vo do Se na do Fe de -
ral, pre vis tas pela Re so lu ção no 9/97. Sua com pe tên -
cia é bem mais am pla e en vol ve todo um pro ces so de
in ter-re la ci o na men to en tre as uni da des da Casa.

Há que se re a li zar mo di fi ca ções no cri té rio de
es co lha do que será ar qui va do na SSARQ e que se
obe de cer às fa ses pela qual pas sa o do cu men to: cor -
ren te, in ter me diá ria e per ma nen te, ela bo ran do pro -
gra ma de ava li a ção de do cu men tos e de re co lhi men -
to sis te má ti co ao ar qui vo cen tral.

Com a fi na li da de de fa zer tais mu dan ças, a Sub -
se cre ta ria de Arqui vo do Se na do Fe de ral deve, tam -
bém, es tar pre pa ra da fun ci o nal men te. E o cum pri -
men to das fun ções le ga is de um ar qui vo exi ge urna
cer ta con di ção que a Sub se cre ta ria não pos sui, a vis -
ta do Se na do não dis por em seus qua dros de car go,
seja de ní vel su pe ri or, seja de ní vel mé dio, en de re ça -
do à ocu pa ção de pro fis si o nal com for ma ção, uni ver -
si tá ria ou téc ni ca, em Arqui vo lo gia.

Este fato, por si só, já de mons tra e jus ti fi ca a
trans for ma ção dos car gos, pois a fal ta de
mão-de-obra es pe ci a li za da im pe de a Sub se cre ta ria
de Arqui vo de im plan tar uma po lí ti ca de ges tão de do -
cu men tos que vi a bi li ze a ra ci o na li za ção e efi ciên cia
na pro du ção, clas si fi ca ção, tra mi ta ção, uso, ava li a -
ção, ar qui va men to, se le ção e re cu pe ra ção das in for -
ma ções pro du zi das e/ou re ce bi das pelo Se na do, em
fase cor ren te e in ter me diá ria, vi san do o re co lhi men to
para guar da per ma nen te ou a eli mi na ção.

A lei dis cri mi na o elen co dos tra ba lhos tí pi cos e
ex clu si vos dos Arqui vis tas, que exi gem uma atu a ção
fun da men tal men te ló gi ca en vol ven do aná li ses crí ti -
cas e sín te ses. Tam bém são dis cri mi na das as atri bu i -
ções do Téc ni co de Arqui vo. (Lei nº 6.546, de 4-7-78 e
De cre to nº 82.590, de 6-11-78).

Há, por tan to, ne ces si da de pre men te do Se na do 
Fe de ral re a li zar a sua ges tão do cu men tal e man ter o
ar qui vo per ma nen te men te atu a li za do, pois só des sa
for ma po de rá pro mo ver a agi li da de de res pos ta para
a to ma da de de ci sões, dis so lu ção de dú vi das, pres ta -
ção de con tas ou com pro va ção de di re i tos, além de
ga ran tir o aces so de mo crá ti co à in for ma ção do cu -
men ta da ao ci da dão e à so ci e da de.

O pro je to de re so lu ção, que ora sub me te mos à
Casa, evi ta a per da do cu men tal e as se gu ra a pre ser -
va ção da me mó ria do Se na do Fe de ral e, em con se -
qüên cia, do Bra sil.

Se na do Fe de ral, 7 de mar ço de 2001. – Se na dor 
Lú cio Alcân ta ra.

LE GIS LA ÇÃO CI TA DA

Cons ti tu i ção Fe de ral

Art. 23. É com pe tên cia co mum da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os:

I – ze lar pela guar da da Cons ti tu i ção, das leis e
das ins ti tu i ções de mo crá ti cas e con ser var o pa tri mô -
nio pú bli co;
....................................................................................

III – pro te ger os do cu men tos as obras e ou tros
bens de va lor his tó ri co, ar tís ti co e cul tu ral, os mo nu -
men tos, as pa i sa gens na tu ra is no tá ve is e os sí ti os ar -
que o ló gi cos;

IV – im pe dir a eva são, a des tru i ção e a des ca -
rac te ri za ção de obras de arte e de ou tros bens de va -
lor his tó ri co, ar tís ti co e cul tu ral;
....................................................................................

Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis -
tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:
....................................................................................

VII – pro te cão ao pa tri mô nio his tó ri co, cul tu ral,
ar tís ti co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co;

VIII – res pon sa bi li da de por dano ao meio am bi -
en te, ao con su mi dor, a bens e di re i tos de va lor ar tís ti -
co, es té ti co, his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co;
....................................................................................

Art. 216. Cons ti tu em pa tri mô nio cul tu ral bra si le i -
ro os bens de na tu re za ma te ri al e ima te ri al, to ma dos
in di vi du al men te ou em con jun to, por ta do res de re fe -
rên cia à iden ti da de, à ação, à me mó ria dos di fe ren tes
gru pos for ma do res da so ci e da de bra si le i ra, nos qua is 
se in clu em:
....................................................................................

IV – as obras, ob je tos, do cu men tos, edi fi ca ções
e de ma is es pa ços des ti na dos às ma ni fes ta ções ar tís -
ti co-cul tu ra is;
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....................................................................................
§ 1º O Po der Pú bli co, com a co la bo ra ção da co -

mu ni da de, pro mo ve rá e pro te ge rá o pa tri mô nio cul tu -
ral bra si le i ro, por meio de in ven tá ri os, re gis tros, vi gi -
lân cia, tom ba men to e de sa pro pri a ção, e de ou tros
for mas de aca u te la men to e pre ser va ção.

§ 2º Ca bem à ad mi nis tra çõo pú bli ca, na for ma
da lei, a ges tão da do cu men ta cão go ver na men tal e as 
pro vi dên ci as para fran que ar sua con sul ta a quan tos
dela ne ces si tem;
....................................................................................

§ 4º Os da nos e ame a ças ao pa tri mô nio cul tu ral
se rão pu ni dos, na for ma da lei.
....................................................................................

Lei nº 6.546, de 4 de ju lho de 1978

DO (se ção I – par te 1) de 5 de ju lho de 1978,
págs. 10296 e 10297

”Dis põe so bre a re gu la men ta ção das
pro fis sões de Arqui vis ta e de Téc ni co de
Arqui vo, e dá ou tras pro vi dên ci as.“

De cre to nº 590, de 6 de no vem bro de 1978

DO (Se ção 1 – Par te 1) de 7 de no vem bro de
1978, págs. 17834 e 17835

”Re gu la men ta a Lei nº 6.546, de 4 de ju lho de
1978, que dis põe so bre a re gu la men ta ção das pro fis -
sões de Arqui vis ta e de Téc ni co de Arqui vo.“

Lei nº 8.159, de 8 de ja ne i ro de 1991

”Dis põe so bre a po lí ti ca na ci o nal de ar -
qui vos pú bli cos e pri va dos e dá ou tras pro vi -
dên ci as.“

Art. 17. A ad mi nis tra ção da do cu men ta ção pú -
bli ca ou de ca rá ter pú bli co com pe te às ins ti tu i ções ar -
qui vís ti cas fe de ra is, es ta du a is, do Dis tri to Fe de ral e
mu ni ci pa is.

§ lº – São ar qui vos Fe de ra is o Arqui vo Na ci o nal
do Po der Exe cu ti vo, e os ar qui vos do Po der Le gis la ti -
vo e do Po der Ju di ciá rio. São con si de ra dos, tam bém,
do Po der Exe cu ti vo os ar qui vos do Mi nis té rio da Ma ri -
nha, do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, do Mi nis -
té rio do Exér ci to e do Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca.
....................................................................................

Art. 19. Com pe tem aos ar qui vos do Po der Le gis -
la ti vo Fe de ral a ges tão e o re co lhi men to dos do cu -
men tos pro du zi dos e re ce bi dos pelo Po der Le gis la ti -
vo Fe de ral no exer cí cio de suas fun ções, bem como
pre ser var e fa cul tar o aces so aos do cu men tos sob
sua guar da.

....................................................................................
Art. 25. Fi ca rá su je i to à res pon sa bi li da de pe nal,

ci vil e ad mi nis tra ti va, na for ma da le gis la ção em vi gor,
aque le que des fi gu rar ou des tru ir do cu men tos de va -
lor per ma nen te ou con si de ra do como de in te res se
pú bli co e so ci al.“

De cre to nº 1.173, de 29 de ju nho de 1994
(Al te ra do pelo Dec. nº 1.461, de 25-4-95)

”Dis põe so bre a com pe tên cia, or ga ni -
za ção e fun ci o na men to do Con se lho Na ci o -
nal de Arqui vos (CONARQ) e do Sis te ma
Na ci o nal de Arqui vos (SINAR) e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 3º O Con se lho Na ci o nal de Arqui vos

(CONARQ) é pre si di do pelo Di re tor Ge ral do Arqui vo
Na ci o nal e cons ti tu í do por qua tor ze mem bros Con se -
lhe i ros, sen do:
....................................................................................

III – dois re pre sen tan tes do Po der Le gis la ti vo
Fe de ral:
....................................................................................

§ 1º Cada Con se lhe i ro terá um su plen te.
§ 2º Os mem bros re fe ri dos nos in ci sos II e III e

res pec ti vos su plen tes se rão de sig na dos pelo Pre si -
den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e pe los Pre si den -
tes da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do, res pec ti -
va men te.“
....................................................................................

Art. 10. O Sis te ma Na ci o nal de Arqui vos
(SINAR)....., tem por fi na li da de im ple men tar a po lí ti ca
na ci o nal de ar qui vos pú bli cos e pri va dos, vi san do à
ges tão, à pre ser va ção e ao aces so aos do cu men tos
de ar qui vo.

Art. 11. O Sis te ma Na ci o nal de Arqui vos tem
como ór gão cen tral o Co narq. 

Art. 12. in te gram o Si nar:
I – o Arqui vo Na ci o nal;
II – os ar qui vos do Po der Exe cu ti vo Fe de ral;
III – os Arqui vos do Po der Le gis la ti vo Fe de ral:
IV – os ar qui vos do Po der Ju di ciá rio Fe de ral;

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

Ato da Co mis são Di re to ra nº 5
 de 14 de abril de 2000

”Art. 1º Fica ins ti tu í do o Sis te ma de Arqui vo e
Con tro le de Do cu men tos do Se na do Fe de ral e do
Con gres so Na ci o nal – SIARQ-SF, in te gran te do Sis te -
ma de Arqui vo do Po der Le gis la ti vo Fe de ral e do Sis -
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te ma Na ci o nal de Arqui vos – SINAR, de acor do com o 
in ci so III, art. 12, do De cre to nº 1.173, de 29-6-94 e do
art. 17 da Lei nº 8.159, de 8-3-91.

Art. 2º São ob je ti vos ge ra is do Sis te ma:

I – as se gu rar o con tro le e a or ga ni za ção dos do -
cu men tos pro du zi dos, ex pe di dos ou re ce bi dos pe las
vá ri as uni da des or ga ni za ci o na is do Se na do fe de ral,
no de sem pe nho de suas ati vi da des, qual quer que
seja o su por te da in for ma ção ou a na tu re za do do cu -
men to.

II – ze lar pela pre ser va ção do pa tri mô nio ar qui -
vís ti co do Se na do Fe de ral – par te re le van te da His tó -
ria da Na ção.

Art. 3º Inte gram o SIARQ-SF:

I — Órgão Cen tral — a Sub se cre ta ria de Arqui -
vo do Se na do Fe de ral:

II — Órgãos Se to ri a is — as uni da des or ga ni za -
ci o na is do Se na do Fe de ral e das en ti da des que lhe
são vin cu la das, de qual quer grau, que de sem pe nhem 
ati vi da des de ar qui vo e de con tro le de do cu men tos.

Art. 4º São atri bu i ções bá si cas do Órgão Cen -
tral:

I – ori en tar, co or de nar e su per vi si o nar a exe cu -
ção das ta re fas de con tro le de do cu men tos e de ar -
qui vos cor ren tes – ad mi nis tra ti vos e le gis la ti vos – nos
ór gãos se to ri a is, es ta be le cen do nor mas ge ra is de tra -
ba lho, de for ma a man ter uni for mi za ção de pro ce di -
men tos, aten den do às pe cu li a ri da des de cada um;

II – ra ci o na li zar a pro du ção do cu men tal com vis -
tas a evi tar-se a pro li fe ra ção de pa péis;

III – ela bo rar o Có di go de Clas si fi ca ção de Do -
cu men tos de Arqui vo, acom pa nhan do sua im plan ta -
ção e pro vi den ci an do as al te ra ções, quan do ne ces -
sá ri as;

IV – pre si dir a Co mis são Per ma nen te de Ava li a -
ção de Do cu men tos que tem por fi na li da de pro mo ver
a ava li a ção, se le ção e des ti na ção fi nal de do cu men -
tos no Se na do Fe de ral e Con gres so Na ci o nal;

V – pre si dir a Co mis são Per ma nen te de Aces so
(De cre to nº 2.134 de 24-1-97, que re gu la men ta o art.
23 da Lei nº 8.159 de 8-1-91), que dis põe so bre a ca -
te go ria dos do cu men tos pú bli cos e si gi lo sos, o aces -
so a eles e dá ou tras pro vi dên ci as;

VI – aten der aos usuá ri os, de acor do com pro -
ce di men tos es ta be le ci dos, no que diz res pe i to ao
aces so às in for ma ções exis ten tes na Sub se cre ta ria
de Arqui vo, res pe i tan do as con di ções de si gi lo;

VII – pro mo ver tre i na men to para os ser vi do res
en car re ga dos de ope rar o sis te ma nas uni da des in te -

gran tes do SIARQ-SF, em es tre i ta co la bo ra ção com o
Insti tu to Le gis la ti vo Bra si le i ro — ILB;

VIII – re ce ber a do cu men ta ção pro ve ni en te dos
ór gãos se to ri a is, de acor do com cri té ri os e pra zos es -
ta be le ci dos na Ta be la de Tem po ra li da de de Do cu -
men tos;

IX – cus to di ar, pre ser var, ar ma ze nar e or de nar
os do cu men tos re ce bi dos dos ór gãos se to ri a is, dan -
do-lhes aces si bi li da de por me i os de pes qui sa-gui as,
in ven tá ri os, ca tá lo gos, re per tó ri os e ín di ces – ga ran -
tin do sua in te gri da de e se gu ran ça;

X – pro vi den ci ar to dos os re qui si tos téc ni cos
para pre ser va ção dos do cu men tos no ór gão cen tral e
uni da des se to ri a is do Se na do Fe de ral;

XI – ori en tar os ór gãos se to ri a is quan to às ins ta -
la ções, equi pa men tos e ma te ri al em ge ral, do pon to
de vis ta ar qui vís ti co;

XII – pro vi den ci ar, ori en tar e su per vi si o nar os
tra ba lhos de se le ção de do cu men tos, que de ve rão
pas sar pe los pro ces sos de res ta u ra ção;

XIII – es ta be le cer nor mas e cri té ri os para mi cro -
fil ma gem e uti li za ção de ou tras tec no lo gi as apli ca das
à do cu men tos de ar qui vo, no âm bi to do Se na do Fe -
de ral;

XIV – de sen vol ver es tu dos, em es tre i ta co la bo -
ra ção com o Cen tro de Infor má ti ca e Pro ces sa men to
de Da dos do Se na do Fe de ral – PRODASEN – vi san -
do a im ple men ta ção de re cur sos de in for má ti ca apli -
ca do a do cu men tos de ar qui vo;

XV – man ter in ter câm bio com ar qui vos na ci o na -
is e es tran ge i ros para atu a li za ção de téc ni cas e per -
mu ta de ex pe riên ci as;

XVI – ar ran jar e des cre ver os do cu men tos es cri -
tos, so no ros, fo to grá fi cos, fíl mi cos e ou tros, re co lhi -
dos ao ar qui vo per ma nen te, para con tro le, re cu pe ra -
ção e dis se mi na ção das in for ma ções;

XVII – ela bo rar e man ter atu a li za do o Ma nu al de 
Ser vi ço, com vis tas à nor ma ti za ção de ro ti nas e pro -
ce di men tos do SIARQ-SF;

XVIII – di vul gar o acer vo cus to di a do.

Art. 5º São atri bu i ções bá si cas dos Órgãos Se -
to ri a is:

I – re ce ber, re gis trar e con tro lar a tra mi ta ção e
ex pe di ção de cor res pon dên cia, de acor do com nor -
mas e pro ce di men tos es ta be le ci dos pelo Órgão Cen -
tral;

II – or ga ni zar e man ter ar qui vo de do cu men tos
de uso cor ren te;
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III – clas si fi car e ar qui var os do cu men tos de uso
cor ren te, de acor do com o Có di go de Clas si fi ca ção de 
Do cu men tos de Arqui vo;

IV – clas si fi car e in de xar as sé ri es de do cu men -
tos le gis la ti vos;

V – re cu pe rar a in for ma ção so bre a lo ca li za ção
e con te ú do dos do cu men tos;

VI – re gis trar, in de xar e ar qui var os do cu men tos
es cri tos, so no ros, fo to grá fi cos, fíl mi cos e ou tros;

VII – re gis trar e con tro lar o em prés ti mo de do cu -
men tos ar qui va dos;

VIII – se le ci o nar, a trans fe rên cia à Sub se cre ta -
ria de Arqui vo, de acor do com os pra zos pré-fi xa dos
na Ta be la de Tem po ra li da de de Do cu men tos;

IX – trans fe rir os do cu men tos ci ta dos no item
VIII, à Sub se cre ta ria de Arqui vo, por meio de Gu i as
de Trans fe rên ci as e den tro dos re qui si tos téc ni cos;

X – man ter es tre i to con ta to com a Sub se cre ta ria 
de Arqui vo, no sen ti do de re ce ber as sis tên cia téc ni ca
e ori en ta ção quan to aos pro ce di men tos ar qui vís ti cos; 
man ter ar ti cu la ção en tre si, para efe i tos ope ra ci o na is, 
com vis tas a ele var o ní vel de efi ciên cia do SIARQ-SF.

Art. 6º Os ór gãos se to ri a is es tão su je i tos à ori -
en ta ção nor ma ti va e à su per vi são téc ni ca do Órgão
Cen tral, sem pre ju í zo da su bor di na ção ao ór gão em
cuja es tru tu ra ad mi nis tra ti va es ti ve rem in te gra dos.

Art. 7º Este ato en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção

Art. 8º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

LEGISLAÇÃO CORRELATA

Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968

”Re gu la a mi cro fil ma gem de do cu men -
tos ofi ci a is e dá ou tras pro vi dên ci as.“

Lei nº 9.051, de 18 de maio de 1995

”Dis põe so bre a ex pe di ção de cer ti -
dões para a de fe sa de di re i tos e es cla re ci -
men tos de si tu a ções.“

Lei nº 9.507, de 12 de no vem bro de 1997

”Re gu la o di re i to de aces so a in for ma -
ções e dis ci pli na o rito pro ces su al do ha be -
as data.“

Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999

”Per mi te às par tes a uti li za ção de sis -
te ma de trans mis são de da dos para a prá ti -
ca de atos pro ces su a is.“

De cre to nº 1.799, de 30 de ja ne i ro de 1996

”Re gu la men ta a Lei nº 5.433, de 8 de
maio de 1968, que re gu la a mi cro fil ma gem
de do cu men tos ofi ci a is, e dá ou tras pro vi -
dên ci as."

De cre to nº 2.134, de 22 de ja ne i ro de 1997

“Re gu la men ta o art. 23 da Lei nº
8.159, de 8 de ja ne i ro de 1991, que dis põe
so bre a ca te go ria dos do cu men tos pú bli cos
si gi lo sos e o aces so a eles, e dá ou tras pro -
vi dên ci as..”

De cre to nº 2.910, de 29 de de zem bro de 1998

“Esta be le ce nor mas para a sal va guar -
da de do cu men tos, ma te ri a is, áre as, co mu -
ni ca ções e sis te mas de in for ma ção de na tu -
re za si gi lo sa, e dá ou tras pro vi dên ci as.”

De cre to nº 2.942, de 18 de ja ne i ro de 1999

“Re gu la men ta os arts. 7º, 11 e 16 da Lei 
nº 8.159, de 8 de ja ne i ro de 1991, que dis põe
so bre a po lí ti ca na ci o nal de ar qui vos pú bli cos
e pri va dos e dá ou tras pro vi dên ci as.”

Re so lu ções do Con se lho Na ci o nal de Arqui vos

Re so lu ção nº 1, de 18 de ou tu bro de 1995

“Dis põe so bre a ne ces si da de da ado -
ção de pla nos e ou có di gos de clas si fi ca ção
de do cu men tos nos ar qui vos cor ren tes, que
con si de rem a na tu re za dos as sun tos re sul -
tan tes de suas ati vi da des e fun ções.”

Re so lu ção nº 2, de 18 de ou tu bro de 1995

“Dis põe so bre as me di das a se rem ob -
ser va das na trans fe rên cia ou no re co lhi men -
to de acer vos do cu men ta is para ins ti tu i ções
ar qui vís ti cas pú bli cas.”

Re so lu ção nº 3, de 26 de de zem bro de 1995

“Dis põe so bre o Pro gra ma de Assis -
tên cia Téc ni ca do Con se lho Na ci o nal de
Arqui vo.”

Re so lu ção nº 4, de 28 de mar ço de 1996

“Dis põe so bre o Có di go de Clas si fi ca -
ção de Do cu men tos de Arqui vo para a
Admi nis tra ção Pú bli ca: Ati vi da des-meio, a
ser ado ta do como um mo de lo para os ar qui -
vos cor ren tes dos ór gãos e en ti da des in te -

02538 Quinta-fe i ra   8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março  de  2001



gran tes do Sis te ma Na ci o nal de Arqui vos -
SINAR, e apro va os pra zos de guar da e a
des ti na ção de do cu men tos es ta be le ci dos na 
Ta be la Bá si ca de Tem po ra li da de e Des ti na -
ção de Do cu men tos de Arqui vo Re la ti vos às 
Ati vi da des-Meio da Admi nis tra ção Pú bli ca."

Re so lu ção nº 5, de 30 de se tem bro de 1996

“Dis põe so bre a pu bli ca ção de edi ta is
para Eli mi na ção de Do cu men tos nos Diá ri os 
Ofi ci a is da União, Dis tri to Fe de ral, Esta dos
e Mu ni cí pi os.”

Re so lu ção nº 6, de 18 de maio de 1997

“Dis põe so bre di re tri zes quan to à ter ce i -
ri za ção de ser vi ços ar qui vís ti cos pú bli cos.”

Re so lu ção nº 7, de 20 de maio de 1997

“Dis põe so bre os pro ce di men tos para
a eli mi na ção de do cu men tos no âm bi to dos
ór gãos e en ti da des in te gran tes do Po der
Pú bli co.”

Re so lu ção nº 8, de 20 de maio de 1997 
(do Pre si den te do Co narq)

“Alte ra o Có di go de Clas si fi ca ção de
Do cu men tos de Arqui vo apro va do pela Re -
so lu ção nº 4, de 28 de mar ço de 1996 do
Co narq.”

Re so lu ção nº 9, de 1º de ju lho de 1997 
(do Pre si den te do Co narq)

“Pu bli ca o Re gi men to Inter no do Co -
narq apro va do pelo Ple ná rio.

Lú cio Alcân ta ra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O pro je to lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 12, DE 2001

Alte ra o art. 3º da Lei nº 10.101, de 19
de de zem bro de 2000, para dis por so bre a
pe ri o di ci da de da par ti ci pa ção nos lu cros
ou re sul ta dos dos tra ba lha do res nas ati vi -
da des agrí co las, pe cuá ri as ou de ex tra ção
ve ge tal e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º O § 2º do art. 3º da Lei nº 10.101, de 19 de 
de zem bro de 2000, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 3º ...................................................
 .............................................................
§ 2º É ve da do o pa ga men to de qual -

quer an te ci pa ção ou dis tri bu i ção de va lo res
a tí tu lo de par ti ci pa ção nos lu cros ou re sul -
ta dos da em pre sa em pe ri o di ci da de in fe ri or
a um se mes tre ci vil, ou mais de duas ve zes
no mes mo ano ci vil, ex ce to na área ru ral
onde a par ti ci pa ção nos re sul ta dos po de rá
ser pre vis ta em pe ri o di ci da de me nor ads tri ta 
às di fe ren tes ati vi da des no ano agrí co la, na
pe cuá ria ou na ex tra ção ve ge tal. (NR)"

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

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 10.101, de 19 de de zem bro de 2000, de -
cor ren te da con ver são da Me di da Pro vi só ria nº
1.982-77, de 2000, dis põe so bre a par ti ci pa ção dos
tra ba lha do res nos lu cros ou re sul ta dos da em pre sa.
Tra ta-se de um sa lu tar es tí mu lo à me lho ria da qua li -
da de das re la ções tra ba lhis tas, com in te gra ção en tre
o ca pi tal e o tra ba lho e in cen ti vo à pro du ti vi da de. Um
dos seus dis po si ti vos, en tre tan to, não aten ta para as
es pe ci fi ci da des do tra ba lho no meio ru ral. Tra ta-se da
nor ma, ins cri ta no § 2º do art. 3º da Lei, que veda o
“pa ga men to de qual quer an te ci pa ção ou dis tri bu i ção
de va lo res a tí tu lo de par ti ci pa ção nos lu cros ou re sul -
ta dos da em pre sa em pe ri o di ci da de in fe ri or a um se -
mes tre ci vil, ou mais de duas ve zes no mes mo ano ci -
vil”.

Na ati vi da de agrí co la, pe cuá ria ou de ex tra -
ção ve ge tal, a re a li za ção do tra ba lho não ob ser va
os mes mos pa râ me tros tem po ra is uti li za dos nas
ati vi da des in dus tri a is e co mer ci a is ur ba nas. Via de 
re gra, quan do há par ti ci pa ção nos re sul ta dos, o
em pre ga dor faz o pa ga men to na co lhe i ta, no mo -
men to da ven da dos ani ma is ou dos pro du tos ex -
tra í dos da na tu re za. O pa ga men to é, nor mal men -
te, efe tu a do em es pé cie, as su min do o em pre ga do
a res pon sa bi li da de pela ven da de sua par te nos re -
sul ta dos, quan do isso é pos sí vel. Por essa ra zão,
pa re ce-nos im pró pria a apli ca ção, aos tra ba lha do -
res do meio ru ral, dos li mi tes de pe ri o di ci da de es -
ta be le ci dos para a dis tri bu i ção de lu cros e re sul ta -
dos no dis po si ti vo trans cri to.
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A sis te má ti ca de pa ga men to uti li za da na agro -
pe cuá ria e no ex tra ti vis mo deve ser in cen ti va da. É um
cos tu me fun ci o nal ace i to por am bas as par tes, de cor -
ren te de anos de ex pe riên cia nas re la ções tra ba lhis -
tas ru ra is. Ele es ti mu la o in te res se do em pre ga do na
ob ten ção de bons re sul ta dos, me lho ran do o de sem -
pe nho nos tra tos cul tu ra is e per mi tin do uma atu a ção
res pon sá vel de tra ba lha do res e em pre ga do res. E o mo -
men to mais opor tu no para a efe ti va ção do acer to é,
sem dú vi da, o da co lhe i ta ou ven da dos pro du tos. Não
se pode exi gir que o tra ba lha dor es pe re por even tu a is
re sul ta dos con tá be is, que nada têm a ver com a sua re -
a li da de e vi vên ci as diá ri as, ou fi que su je i to a per das em
de cor rên cia do pro ces so in fla ci o ná rio.

Re gis tre-se, a pro pó si to, que, nas ati vi da des
agrí co las com uso de ir ri ga ção, o nú me ro de sa fras
anu a is é va riá vel e ma i or do que na agri cul tu ra tra di ci -
o nal. Isso de pen de do ci clo de pro du ção da es pé cie
cul ti va da. São co muns as frus tra ções, o que re co -
men da for mas mais fle xí ve is e fre qüen tes de an te ci -
pa ção ou dis tri bu i ção de re sul ta dos. Por sua vez, na
pe cuá ria, as ven das de pen dem das de man das do
mer ca do, po den do ocor rer, tam bém, em di ver sos mo -
men tos do ano. São es sas di fe ren tes cir cuns tân ci as
que jus ti fi cam, em nos so en ten di men to, nor ma es pe -
cí fi ca so bre a ma té ria para os tra ba lha do res do meio
ru ral.

Espe ra mos con tar com a apro va ção e o apo io
dos no bres Pa res du ran te a tra mi ta ção des te Pro je to,
eis que ele re pre sen ta uma me di da ade qua da e jus ta
de es tí mu lo à par ti ci pa ção nos lu cros e re sul ta dos no
meio ru ral.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2001. – Se na -
dor OSMAR DIAS.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 10.101, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000

Dis põe so bre a par ti ci pa ção dos tra -
ba lha do res nos lu cros ou re sul ta dos da
em pre sa e dá ou tras pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 1.982-77, de 2000, que o
Con gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Anto nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te, para os efe i tos do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te Lei:
....................................................................................

Art. 3º A par ti ci pa ção de que tra ta o art. 2º não
subs ti tui ou com ple men ta a re mu ne ra ção de vi da a

qual quer em pre ga do, nem cons ti tui base de in ci dên -
cia de qual quer en car go tra ba lhis ta, não se lhe apli -
can do o prin cí pio da ha bi tu a li da de.

§ 1º Para efe i to de apu ra ção do lu cro real, a pes -
soa ju rí di ca po de rá de du zir como des pe sa ope ra ci o -
nal as par ti ci pa ções atri bu í das aos em pre ga dos nos
lu cros ou re sul ta dos, nos ter mos da pre sen te Lei,
den tro do pró prio exer cí cio de sua cons ti tu i ção.

§ 2º É ve da do o pa ga men to de qual quer an te ci -
pa ção ou dis tri bu i ção de va lo res a tí tu lo de par ti ci pa -
ção nos lu cros ou re sul ta dos da em pre sa em pe ri o di -
ci da de in fe ri or a um se mes tre ci vil, ou mais de duas
ve zes no mes mo ano ci vil.

§ 3º To dos os pa ga men tos efe tu a dos em de cor -
rên cia de pla nos de par ti ci pa ção nos lu cros ou re sul -
ta dos, man ti dos es pon ta ne a men te pela em pre sa, po -
de rão ser com pen sa dos com as obri ga ções de cor -
ren tes de acor dos ou con ven ções co le ti vas de tra ba -
lho ati nen tes à par ti ci pa ção nos lu cros ou re sul ta dos.

§ 4º A pe ri o di ci da de se mes tral mí ni ma re fe ri da
no § 2º po de rá ser al te ra da pelo Po der Exe cu ti vo, até
31 de de zem bro de 2000, em fun ção de even tu a is im -
pac tos nas re ce i tas tri bu tá ri as.

§ 5º As par ti ci pa ções de que tra ta este ar ti go se -
rão tri bu ta das na fon te, em se pa ra do dos de ma is ren -
di men tos re ce bi dos no mês, como an te ci pa ção do im -
pos to de ren da de vi do na de cla ra ção de ren di men tos
da pes soa fí si ca, com pe tin do à pes soa ju rí di ca a res -
pon sa bi li da de pela re ten ção e pelo re co lhi men to do
im pos to.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi -
cos e de Assun tos So ci a is, ca ben do a úl ti -
ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 13, DE 2001

Alte ra o Có di go de Trân si to Bra si le i -
ro para per mi tir, sob con di ções, que ma i -
o res de de zo i to anos ob te nham per mis -
são para di ri gir.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Dê-se ao in ci so I do art. 140 da Lei nº

9.503, de 23 de se tem bro de 1997, a se guin te re da -
ção:

“Art. 140. A ha bi li ta ção para con du zir
ve í cu lo au to mo tor e elé tri co será apu ra da
por meio de exa mes que de ve rão ser re a li za -
dos jun to ao ór gão ou en ti da de exe cu ti vos do
Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, do do mi cí lio ou
re si dên cia do can di da to, ou na sede es ta du al
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ou dis tri tal do pró prio ór gão, de ven do o con -
du tor pre en cher os se guin tes re qui si tos:

I – ser pe nal men te im pu tá vel, ex ce to
se sa tis fi zer as con di ções ex pres sas no art.
143-A." (NR)

Art. 2º Inclua-se na Lei nº 9.503, de 1997, o se -
guin te ar ti go:

“Art. 143-A. Os ma i o res de de zes se is
anos pe nal men te inim pu tá ve is po de rão ha -
bi li tar-se ex clu si va men te na ca te go ria B,
des de que sa tis fa çam, além das con di ções
ge ra is exi gi das para os de ma is con du to res,
os se guin tes re qui si tos:

I – que con du zam o ve í cu lo, em qual -
quer cir cuns tân cia, acom pa nha dos de um
dos pais ou res pon sá vel pe nal men te im pu -
tá vel;

II – que o acom pa nhan te seja ha bi li ta -
do há pelo me nos três anos e não te nha
sido pu ni do com a sus pen são ou a pro i bi ção 
de ob ter a per mis são ou a ha bi li ta ção para
di ri gir ve í cu lo au to mo tor.

§ 1º Até que seja pe nal men te im pu tá -
vel, o ma i or de de zes se is anos apro va do
nos exa mes de ha bi li ta ção re ce be rá Per mis -
são para Di ri gir em que cons te, des ta ca da -
men te, a con di ção es pe ci al de que tra ta
este ar ti go.

§ 2º As in fra ções pu ni das com mul ta,
co me ti das pe los con du to res de que tra ta o
ca put, te rão o va lor da pe na li da de apli ca do
pelo do bro do fi xa do nes te Có di go para os
de ma is con du to res.

§ 3º Nos ca sos de cri mes co me ti dos
na di re ção de ve í cu los por ma i o res de de -
zes se is anos pe na li nen te inim pu tá ve is, se -
rão a es tes apli ca das as dis po si ções da Lei
nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990 (Esta tu to
da Cri an ça e do Ado les cen te) e ao acom pa -
nhan te, na con di ção de co-au tor, o pre vis to
no Ca pí tu lo XIX des te Có di go."

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de
publicação.

Jus ti fi ca ção

É fre qüen te o apa re ci men to, nos ve í cu los de co -
mu ni ca ção so ci al e em meio a gru pos de ado les cen -
tes, da re i vin di ca ção de que o di re i to de ob ter per mis -
são para di ri gir ve í cu los au to mo to res seja es ten di do
aos ma i o res de de zes se is anos.

Sal vo pou cas opi niões dis so nan tes, ou vi das en -
tre eles pró pri os, os ado les cen tes cos tu mar ale gar
que as ca rac te rís ti cas da “so ci e da de da in for ma ção”
em que vi ve mos pro pi ci am aos jo vens de hoje me i os
e mo dos de al can ça rem a ma tu ri da de mais pre co ce -
men te que as ge ra ções pre ce den tes. Se gun do essa
cor ren te de pen sa men to, ao dis por de am plo aces so
à in for ma ção e ao ob ter ní ve is cres cen tes de es co la ri -
da de, a ju ven tu de ten de a an te ci par as eta pas do
ama du re ci men to pes so al. Por essa ra zão, os ado les -
cen tes ma i o res de de zes se is anos já es ta ri am pre do -
mi nan te men te ap tos a as su mi rem as res pon sa bi li da -
des de cor ren tes da per mis são para di ri gir. Bas ta ria,
para tan to, a re a li za ção dos exa mes re gu la res de ha -
bi li ta ção.

A seu tur no, os que re je i tam a idéia ar gu men tam
que os alar man tes ín di ces de aci den tes de trân si to exi -
gem, ao con trá rio do alar ga men to das pos si bi li da des
para a ob ten ção da per mis são para di ri gir, a im po si ção
de nor mas ri go ro sas tan to para fi xar as con di ções para
a ha bi li ta ção quan to para pu nir os in fra to res.

Nes se úl ti mo as pec to, cos tu ma sur gir, da par te
dos que se con tra põem à pro pos ta, a ale ga ção de fi ni -
ti va: sen do os ado les cen tes inim pu tá ve is, como es ta -
be le cer a ade qua da res pon sa bi li za ção pe los cri mes
que vi es sem a ser co me ti dos por con du to res me no -
res de de zo i to anos? Não po den do ser in te gral men te
res pon sa bi li za dos por seus atos, os ado les cen tes
igual men te não po de ri am ser au to ri za dos a con du zir
ve í cu los au to mo to res.

De al gum modo, am bos os la dos têm ra zão. Se,
de fato, há inú me ros ado les cen tes que apre sen tam
grau de ama du re ci men to pes so al por ve zes su pe ri or
ao de mu i tos adul tos, per sis te, sem dú vi da, a des ta -
ca da con tra di ção en tre a ob ten ção de uma li cen ça e o 
im pe di men to de so frer pu ni ções pela prá ti ca de atos
dela de cor ren tes.

A abor da gem pre va le cen te no Có di go de Trân si -
to Bra si le i ro (CTB) foi a de vin cu lar a per mis são para
di ri gir à im pu ta bi li da de pe nal e não à ida de do con du -
tor. Qu an do fi xou, no art. 140, os re qui si tos que o con -
du tor deve pre en cher para ple i te ar a ha bi li ta ção, o
CTB pre fe riu a exi gên cia da im pu ta bi li da de pe nal à fi -
xa ção de fa i xas etá ri as.

A pre sen te pro po si ção pa u ta-se, as sim, pelo ob -
je ti vo de com bi nar os ar gu men tos po si ti vos que se
pode ex tra ir de am bas as cor ren tes de opi nião. A par
de ofe re cer aos jo vens ma i o res de de zes se is anos a
pos si bi li da de de con du zir ve í cu los, o pro je to cu i da de
adi tar exi gên ci as pre ven ti vas e es ta be le cer pu ni ções
ade qua das para os ca sos de in fra ção.
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Para tan to, exi ge a pre sen ça, ao lado do con du -
tor me nor de de zo i to anos, de um dos pais ou res pon -
sá vel pe nal men te im pu tá vel. Ade ma is, como for ma
de exi gir ma i or cu i da do e aten ção por par te des sa ca -
te go ria es pe ci al de con du to res, fixa em do bro o va lor
das mul tas apli ca das por in fra ção de trân si to. Para os
ca sos de “cri mes de trân si to”, cer ne da po lê mi ca an -
tes co men ta da, pro põe-se que o con du tor me nor de
de zo i to seja pu ni do na for ma do que pres cre ve o
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te. Já ao seu
acom pa nhan te, ne ces sa ri a men te im pu tá vel, na con -
di ção de co-au tor, se rão apli ca das as nor mas ge ra is
do Có di go Pe nal e do Có di go de Pro ces so Pe nal.

Cre mos, as sim, ter en con tra do so lu ção ra zo a -
vel men te ade qua da para a con ci li a ção dos di fe ren tes
pon tos de vis ta. Com os cu i da dos ne ces sá ri os e a
res pon sa bi li za ção de fi ni da, nos sos jo vens po de rão
ini ci ar-se nos di re i tos e de ve res do trân si to a par tir
dos de zes se is anos e, ao al can ça rem a ida de adul ta,
es ta rão con ve ni en te men te ex pe ri men ta dos para as -
su mir as res pon sa bi li da des de fi ni ti vas da ma i o ri da de.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2001. – Se na -
dor Val mir Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA
 ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

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

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:
....................................................................................

DA HABILITAÇÃO

Art. 140. A ha bi li ta ção para con du zir ve í cu lo au -
to mo tor e elé ti i co será apu ra da por meio de exa mes
que de ve rão ser re a li za dos jun to ao ór gão ou en ti da -
de exe cu ti vos do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, do do -
mi cí lio ou re si dên cia do can di da to, ou na sede es ta -
du al ou dis tri tal do pró prio ór gão, de ven do o con du tor
pre en cher os se guin tes re qui si tos:

I – ser pe nal men te im pu tá vel;
II – sa ber ler e es cre ver;
III – pos su ir Car te i ra de Iden ti da de ou equi va -

len te.
Pa rá gra fo úni co. As in for ma ções do can di da to à

ha bi li ta ção se rão ca das tra das no Re nach.
....................................................................................

Art. 143. Os can di da tos po de rão ha bi li tar-se nas 
ca te go ri as de A a E, obe de ci da a se guin te gra da ção:

I – Ca te go ria A – con du tor de ve í cu lo mo to ri za -
do de duas ou três ro das, com ou sem car ro la te ral; 

II – Ca te go ria B – con du tor de ve í cu lo mo to ri za -
do, não abran gi do pela ca te go ria A, cujo peso bru to
to tal não ex ce da a três mil e qui nhen tos qui lo gra mas
e cuja lo ta ção não ex ce da a oito lu ga res, ex clu í do o
do mo to ris ta;

III – Ca te go ria C – con du tor de ve í cu lo mo to ri za -
do uti li za do em trans por te de car ga, cujo peso bru to
to tal ex ce da a três mil e qui nhen tos qui lo gra mas;

IV – Ca te go ria D – con du tor de ve í cu lo mo to ri -
za do uti li za do no trans por te de pas sa ge i ros, cuja lo ta -
ção ex ce da a oito lu ga res, ex clu í do o do mo to ris ta;

V – Ca te go ria E – con du tor de com bi na ção de
ve í cu los em que a uni da de tra to ra se en qua dre nas
Ca te go ri as B, C ou D e cuja uni da de aco pla da, re bo -
que, semi-re bo que ou ar ti cu la da, te nha seis mil qui lo -
gra mas ou mais de peso bru to to tal, ou cuja lo ta ção
ex ce da a oito lu ga res, ou, ain da, seja en qua dra do na
ca te go ria tra i ler.

§ 1º Para ba bi li tar-se na ca te go ria C, o con du tor
de ve rá es tar ba bi li i ta do no mí ni mo há um ano na ca te -
go ria B e não ter co me ti do ne nhu ma in fra ção gra ve ou 
gra vís si ma, ou ser re in ci den te em in fra ções mé di as,
du ran te os úl ti mos doze me ses.

§ 2º Apli ca-se o dis pos to no in ci so V ao con du tor 
da com bi na ção de ve í cu los com mais de uma uni da -
de tra ci o na da, in de pen den te men te da ca pa ci da de de
tra ção ou do peso bru to to tal.
....................................................................................

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

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

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

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2001

Alte ra a re da ção do art. 2º do De cre -
to-Lei nº 356, de 15 de agos to de 1968,
que es ten de be ne fí ci os do De cre to-Lei nº
288, de 28 de fe ve re i ro de 1967, a áre as
da Ama zô nia Oci den tal, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º Fica acres ci do ao art. 2º do De cre to-Lei
nº 356, de 15 de agos to de 1968, um in ci so VIII, com a 
se guin te re da ção:

“Art. 2º ...................................................
..............................................................

VIII – Equi pa men tos de áu dio, ví deo,
trans mis são e pro du ção para ra di o di fu são,
sem si mi lar na ci o nal, im por ta dos por en ti da -
des con ces si o ná ri as, per mis si o ná ri as ou au -
to ri za das a ex plo rar ou exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são.“ (NR)

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo es ti ma rá o mon tan te
da re nún cia fis cal de cor ren te do dis pos to no art. 1º e a 
con si de ra rá na es ti ma ti va de re ce i ta da lei or ça men -
tá ria re la ti va ao exer cí cio em que deva ini ci ar-se a
apli ca ção da isen ção, com vis tas ao cum pri men to no
dis pos to nos arts. 12 e 14 da Lei Com ple men tar nº
101, de 4 de maio de 2000 — Lei de Res pon sa bi li da -
de Fis cal.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O De cre to-Lei nº 356, de 15 de agos to de 1968,
es ten deu às áre as pi o ne i ras, zo nas de fron te i ra e ou -
tras lo ca li da des da Ama zô nia Oci den tal fa vo res fis ca -
is con ce di dos pelo De cre to-Lei nº 288, de 28 de fe ve -
re i ro de 1967, e seu re gu la men to, aos bens e mer ca -
do ri as re ce bi dos, ori un dos, be ne fi ci a dos ou fa bri ca -
dos na Zona Fran ca de Ma na us, para uti li za ção e con -
su mo in ter no na que las áre as.

O art. 2º do re fe ri do di plo ma le gal enu me ra, em
sete itens, os “bens de pro du ção e de con su mo”, bem
como os ”gê ne ros de pri me i ra ne ces si da de“, de ori -
gem es tran ge i ra, aos qua is de vem ser apli ca das as
isen ções fis ca is do De cre to-Lei nº 228, de 28 de fe ve -
re i ro de 1967 e do seu re gu la men to.

Esta pro po si ção tem por ob je ti vo al te rar o art. 2º
do De cre to-Lei nº 356, de 15 de agos to de 1968, para
lhe acres cen tar um oi ta vo item, in clu in do en tre os
bens de pro du ção be ne fi ci a dos pe las su pra men ci o -
na das isen ções fis ca is os equi pa men tos de áu dio, ví -
deo, trans mis são e pro du ção para ra di o di fu são, sem
si mi lar na ci o nal, im por ta dos por en ti da des con ces si -
o ná ri as, per mis si o ná ri as ou au to ri za das a ex plo rar ou 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são.

A mo di fi ca ção pro pos ta vem sen do de fen di da,
em ní vel na ci o nal, pela Asso ci a ção Bra si le i ra de
Emis so ras de Rá dio e Te le vi são (ABERT) e, re gi o nal -
men te, pela Asso ci a ção Ama zo nen se de Emis so ras

de Rá dio e Te le vi são (AMERT), re pre sen tan do os in -
te res ses de seus as so ci a dos da Ama zô nia Oci den tal.

Ela tem por fim vi a bi li zar a aqui si ção de equi pa -
men tos con si de ra dos pri mor di a is à ma nu ten ção e
mo der ni za ção dos par ques tec no ló gi cos das emis so -
ras lo ca is de ra di o di fu são, as qua is con tri bu em di re ta -
men te para o de sen vol vi men to da re gião, atra vés de
in ves ti men tos, ge ra ção de em pre gos, in te gra ção cul -
tu ral e di fu são de in for ma ções, bus can do as sim re du -
zir os pro ble mas so ci a is re la ci o na dos aos ele va dos
ní ve is de po bre za e às dis tân ci as dos gran des cen -
tros ur ba nos.

Vale sa li en tar como são acen tu a das as ca rên ci -
as da Ama zô nia, par ti cu lar men te no se tor de ra di o di -
fu são, a tal pon to que a Ra di o bras não con se guiu
man ter em ope ra ção suas emis so ras na re gião, em
face dos ele va dos cus tos e com ple xi da de de sus ten -
ta ção, em bo ra ali te nha o Go ver no ins ta la do es sas
emis so ras para con tra ba lan çar ou anu lar os si na is de
es ta ções es tran ge i ras que in va di am o ter ri tó rio ama -
zô ni co, pre gan do cre dos, idéi as e re gi mes an ta gô ni -
cos aos ado ta dos e pra ti ca dos em nos so País.

Por isso mes mo, é de se des ta car e enal te cer o
pa pel re le van te exer ci do pe los ra di o di fu so res lo ca is,
pois o al can ce edu ca ci o nal, cul tu ral e so ci al de tais
em pre en di men tos é ines ti má vel. Uma re trans mis so ra 
de TV, num lu ga re jo da Ama zô nia, dis tan te até
2.500km da es ta ção ge ra do ra, não traz re tor no fi nan -
ce i ro, mas re pre sen ta a in te gra ção da re gião atra vés
da co mu ni ca ção.

A ra di o di fu são é, por tan to, meio es sen ci al de
co mu ni ca ção para a po pu la ção lo cal, de pen den do,
po rém, de cons tan te atu a li za ção tec no ló gi ca para o
de sem pe nho de suas ati vi da des.

Atu al men te, por exem plo, as emis so ras es tão
em pro ces so de subs ti tu i ção dos equi pa men tos ana -
ló gi cos por di gi ta is, de man dan do ele va dos in ves ti -
men tos por par te dos em pre sá ri os lo ca is, ten do ain da 
a res pon sa bi li da de de le var aos mais lon gín quos pon -
tos da Ama zô nia a mes ma qua li da de de TV do Cen -
tro-Sul do País.

A in clu são de equi pa men tos de áu dio, ví deo,
trans mis são e pro du ção para ra di o di fu são na lis ta de
pro du tos in cen ti va dos na Ama zô nia Oci den tal se jus -
ti fi ca ple na men te, no con tex to de uma po lí ti ca de su -
pe ra ção dos de se qui lí bri os re gi o na is, ca ben do, ade -
ma is, res sal tar o se guin te:

1 – Se rão be ne fi ci a dos os ra di o di fu so res dos
Esta dos/do Acre, Ama zo nas, Ro ra i ma e Ron dô nia.

2 – Nes ses es ta dos – os mais po bres da re gião
– o rá dio e a te le vi são exer cem ações mais so ci a is e
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de in te gra ção na ci o nal pela co mu ni ca ção do que,
pro pri a men te, uma ati vi da de ape nas eco nô mi ca.

3 – Esses equi pa men tos não se des ti nam à co -
mer ci a li za ção. São in dis pen sá ve is pela cons tan te ne -
ces si da de de atu a li za ção tec no ló gi ca e não têm si mi -
lar na ci o nal.

4 – De acor do com a le gis la ção vi gen te, eles
não po dem ser trans fe ri dos, em hi pó te se al gu ma,
para qual quer ou tra uni da de da fe de ra ção com os in -
cen ti vos fis ca is es ta be le ci dos para a Ama zô nia Oci -
den tal.

Estou cer to de que meus Pa res em pres ta rão o
apo io de ci si vo à apro va ção do pre sen te pro je to, pela
im por tân cia de que se re ves te para a in te gra ção da
po pu la ção da Ama zô nia Oci den tal.

Sala das ses sões, 7 de mar ço de 2001. – Se na -
dor Mo re i ra Men des.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
 SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 356
DE 15 DE AGOSTO DE 1968

Esten de Be ne fí ci os do De cre to-Lei
nú me ro 288, de 28 de fe ve re i ro de 1967, a 
Áre as da Ama zô nia Oci den tal e dá ou tras 
Pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i ções 
que lhe con fe re o ar ti go 58, item II, da Cons ti tu i ção,

De cre ta:
.....................................................
Art. 2º As isen ções fis ca is pre vis tas nes te De -

cre to-lei apli car-se-ão aos bens de pro du ção e de
con su mo e aos gê ne ros de pri me i ra ne ces si da de, de
ori gem es tran ge i ra, a se guir enu me ra dos: (Arti go
com re da ção dada pelo De cre to-Lei nº 1.435, de
16-12-1975)

I – mo to res ma rí ti mos de cen tro e de popa, seus
aces só ri os e per ten ces, bem como ou tros uten sí li os
em pre ga dos na ati vi da de pes que i ra, ex ce to ex plo si -
vos e pro du tos uti li za dos em sua fa bri ca ção;

II – má qui nas, im ple men tos e in su mos uti li za dos 
na agri cul tu ra, na pe cuá ria e nas ati vi da des afins;

III – má qui nas para cons tru ção ro do viá ria;
IV – má qui nas, mo to res e aces só ri os para ins ta -

la ção in dus tri al;
V – ma te ri a is de cons tru ção;
VI – pro du tos ali men ta res; e
VII – me di ca men tos.

Pa rá gra fo úni co. Atra vés de por ta ria in ter mi nis -
te ri al, os Mi nis tros-Che fe da Se cre ta ria de Pla ne ja -
men to da Pre si dên cia da Re pú bli ca, da Fa zen da e do
Inte ri or fi xa rão, pe ri o di ca men te, a pa u ta das mer ca -
do ri as a se rem co mer ci a li za das com os be ne fí ci os
ins ti tu í dos nes te De cre to-lei, le van do em con ta, in clu -
si ve, a ca pa ci da de de pro du ção das uni da des in dus -
tri a is lo ca li za das na Ama zô nia Oci den tal. (Pa rá gra fo
com re da ção dada pelo De cre to-Lei nº 1.435, de
16-12-1975)

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000

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

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

eu san ci o no a se guin te Lei Com ple men tar:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º Esta Lei Com ple men tar es ta be le ce nor -
mas de fi nan ças pú bli cas vol ta das para a res pon sa bi -
li da de na ges tão fis cal, com am pa ro no Ca pí tu lo II do
Tí tu lo VI da Cons ti tu i ção.

§ 1º A res pon sa bi li da de na ges tão fis cal pres su -
põe a ação pla ne ja da e trans pa ren te, em que se pre -
vi nem ris cos e cor ri gem des vi os ca pa zes de afe tar o
equi lí brio das con tas pú bli cas, me di an te o cum pri -
men to de me tas de re sul ta dos en tre re ce i tas e des pe -
sas e a obe diên cia a li mi tes e con di ções no que tan ge
a re nún cia de re ce i ta, ge ra ção de des pe sas com pes -
so al, da se gu ri da de so ci al e ou tras, dí vi das con so li -
da da e mo bi liá ria, ope ra ções de cré di to, in clu si ve por
an te ci pa ção de re ce i ta, con ces são de ga ran tia e ins -
cri ção em Res tos a Pa gar.

§ 2º As dis po si ções des ta Lei Com ple men tar
obri gam a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral

e os Mu ni cí pi os.
§ 3º Nas re fe rên ci as:
I – à União, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e

aos Mu ni cí pi os, es tão com pre en di dos:
a) o Po der Exe cu ti vo, o Po der Le gis la ti vo, nes te

abran gi dos os Tri bu na is de Con tas, o Po der Ju di ciá rio 
e o Mi nis té rio Pú bli co;

b) as res pec ti vas ad mi nis tra ções di re tas, fun -
dos, au tar qui as, fun da ções e em pre sas es ta ta is de -
pen den tes;
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II – a Esta dos en ten de-se con si de ra do o Dis tri to
Fe de ral;

III – a Tri bu na is de Con tas es tão in clu í dos: Tri bu -
nal de Con tas da União, Tri bu nal de Con tas do Esta do 
e, quan do hou ver, Tri bu nal de Con tas dos Mu ni cí pi os
e Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí pio.

..........................................................................
Art. 12. As pre vi sões de re ce i ta ob ser va rão as

nor mas téc ni cas e le ga is, con si de ra rão os efe i tos das
al te ra ções na le gis la ção, da va ri a ção do ín di ce de
pre ços, do cres ci men to eco nô mi co ou de qual quer
ou tro fa tor re le van te e se rão acom pa nha das de de -
mons tra ti vo de sua evo lu ção nos úl ti mos três anos, da 
pro je ção para os dois se guin tes àque le a que se re fe -
ri rem, e da me to do lo gia de cál cu lo e pre mis sas uti li -
za das.

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

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

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

..........................................................................
Art. 14. A con ces são ou am pli a ção de in cen ti vo

ou be ne fí cio de na tu re za tri bu tá ria da qual de cor ra re -
nún cia de re ce i ta de ve rá es tar acom pa nha da de es ti -
ma ti va do im pac to or ça men tá rio-fi nan ce i ro no exer cí -
cio em que deva ini ci ar sua vi gên cia e nos dois se -
guin tes, aten der ao dis pos to na lei de di re tri zes or ça -
men tá ri as e a pelo me nos uma das se guin tes con di -
ções:

I – de mons tra ção pelo pro po nen te de que a re -
nún cia foi con si de ra da na es ti ma ti va de re ce i ta da lei
or ça men tá ria, na for ma do art. 12, e de que não afe ta -
rá as me tas de re sul ta dos fis ca is pre vis tas no ane xo
pró prio da lei de di re tri zes or ça men tá ri as.

II – es tar acom pa nha da de me di das de com pen -
sa ção, no pe río do men ci o na do no ca put, por meio do
au men to de re ce i ta, pro ve ni en te da ele va ção de alí -
quo tas, am pli a ção da base de cál cu lo, ma jo ra ção ou
cri a ção de tri bu to ou con tri bu i ção.

§ 1º A re nún cia com pre en de anis tia, re mis são,
sub sí dio, cré di to pre su mi do, con ces são de isen ção

em ca rá ter não ge ral, al te ra ção de alí quo ta ou mo di fi -
ca ção de base de cál cu lo que im pli que re du ção dis -
cri mi na da de tri bu tos ou con tri bu i ções, e ou tros be ne -
fí ci os que cor res pon dam a tra ta men to di fe ren ci a do.

§ 2º Se o ato de con ces são ou am pli a ção do in -
cen ti vo ou be ne fí cio de que tra ta o ca put des te ar ti go
de cor rer da con di ção con ti da no in ci so II, o be ne fí cio
só en tra rá em vi gor quan do im ple men ta das as me di -
das re fe ri das no men ci o na do in ci so.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca:
I – às al te ra ções das alí quo tas dos im pos tos

pre vis tos nos in ci sos I, II, IV e V do art. 153 da Cons ti -
tu i ção, na for ma do seu § 1º;

II – ao can ce la men to de dé bi to cujo mon tan te
seja in fe ri or ao dos res pec ti vos cus tos de co bran ça.

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

DECRETO-LEI Nº 288
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Alte ra as dis po si ções da Lei nº
3.173 de 6 de ju nho de 1957 e re gu la a
Zona Fran ca de Ma na us.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 9º, pa rá gra fo 2º do Ato Insti -
tu ci o nal nº 4, de 7 de de zem bro de 1966,

De cre ta:
Art. 2º Po der Exe cu ti vo fará, de mar car, à mar -

gem es quer da dos rios Ne gro e Ama zo nas, uma área
con tí nua com a su per fí cie mí ni ma de dez mil qui lô me -
tros qua dra dos, in clu in do a ci da de de Ma na us e seus
ar re do res, na qual se ins ta la rá a Zona Fran ca.

§ 1º A área da Zona Fran ca terá um com pri men -
to má xi mo con ti nuo nas mar gens es quer das dos rios
Ne gro e Ama zo nas, de cin qüen ta qui lô me tros a ju -
zan te de Ma na us e de se ten ta qui lô me tros a mon tan -
te des ta ci da de.

§ 2º A fa i xa da su per fí cie dos rios ad ja cen tes à
Zona Fran ca, nas pro xi mi da des do por to ou por tos
des ta, con si de ra-se nela in te gra da, na ex ten são mí ni -
ma de tre zen tos me tros a con tar da mar gem.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo, me di an te de cre to e por
pro pos ta da Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca, apro -
va da pelo Mi nis té rio do Inte ri or, po de rá au men tar a
área ori gi nal men te es ta be le ci da ou al te rar sua con fi -
gu ra ção den tro dos li mi tes es ta be le ci dos no pa rá gra -
fo 1º dês te ar ti go.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos
às Co mis sões com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro -
je to de Re so lu ção n.º 6, de 2001, 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 re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Encer rou-se o pra zo para apre sen ta ção de
emen das às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Re so lu ção nº 4, de 2001, de au to ria 
da Se na do ra He lo í sa He le na, que al te ra o art. 88 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral e o art. 5o da
Re so lu ção nº 46, de 1993; e

– Pro je to de Re so lu ção nº 5, de 2001, apre sen -
ta do como con clu são do Pa re cer nº 27, de 2001, da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, 
que ins ti tui o Gru po Par la men tar Ca na dá-Bra sil e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Os Pro je tos de Re so lu ção nºs 4 e 5, de 2001,
não re ce be ram emen das. O de nº 4 vai ao exa me das
Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e Di -
re to ra, e o de nº 5 será in clu í do em Ordem do Dia
opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Encer rou-se o pra zo para apre sen ta ção de
emen das à se guin te ma té ria:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 75, de 2000, de
au to ria do Se na dor Arlin do Por to, que al te ra a Lei nº
5.889, de 8 de ju nho de 1973, que ”es ta tui nor mas re -
gu la do ras do tra ba lho ru ral e dá ou tras pro vi dên ci as“;

O Pro je to de Lei do Se na do nº 75, de 2000, re -
ce beu uma emen da que vai ao exa me da Co mis são
de Assun tos So ci a is.

É a se guin te a Emen da apre sen ta da:

EMENDA Nº 2-PLEN

Su pri ma-se a ex pres são: “...tem po rá ria;” , cons -
tan te da alí nea a)-A. do in ci so V do art. 12 da Lei nº
8.212, de 24 de ju lho de 1994; na re da ção dada pelo
art. 1º do PLS/75/2000.

Jus ti fi ca ção

O pro je to é me ri tó rio, na me di da em que in tro -
duz a no vi da de da cri a ção de con do mí nio de pro du to -
res ru ra is com a fi na li da de de con tra ta ção de
mão-de-obra no cam po, mas peca ao es ta be le cer a
con di ção de tem po ra ri e da de. A bem da ver da de to -
das as pro po si ções in tro du zi das nas re la ções de tra -

ba lho com a in ten ção de “pro te ger o tra ba lha dor ru ral” 
ante seu me nor po der de bar ga nha com os pa trões,
trou xe rem, como con se qüên cia a fle xi bi li za ção dos
di re i tos até en tão ad qui ri dos re sul tan do na pa u la ti na
per da de seus di re i tos. Esta pro po si ção, se man ti da
sua fi na li da de como con tra ta ção de mão-de-obra
tem po rá ria, não irá re sol ver o pro ble ma do de sem pre -
go e dos di re i tos dos tra ba lha do res ru ra is, ao con trá -
rio os tor na rá, ain da mais vul ne rá ve is. Su ge ri mos a
su pres são da que la ex pres são, com o fito de res guar -
dar os di re i tos e em pre gos dos tra balh do res ru ra is.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2001. – He lo í -
sa He le na.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, o Ofí cio nº S/5, de 2001 (nº 256/2001, na ori -
gem), de 14 de fe ve re i ro úl ti mo, so li ci tan do, nos ter -
mos do art. 53, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, li cen ça
pré via para que pos sa apre ci ar a que i xa-cri me cons -
tan te dos au tos do Inqué ri to nº 1689, ofe re ci da con tra
o Se na dor Ade mir Andra de.

A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que não foi 
in ter pos to o re cur so pre vis to nos §§ 3º a 5º do art. 91
do Re gi men to Inter no, cujo pra zo en cer rou-se no dia
20 úl ti mo, a fim de que o Pro je to de Lei do Se na do n.º
183, de 2000, vi es se à apre ci a ção do Ple ná rio.

A Pre si dên cia, não ha ven do ob je ção do Ple ná -
rio, pro ce de rá à re ti fi ca ção do tex to do Pro je to a ser
en ca mi nha do à Câ ma ra dos De pu ta dos.

É o se guin te o tex to a ser en ca mi nha -
do à Câ ma ra dos De pu ta dos:

TEXTO FINAL APROVADO PELA 
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2000

Alte ra o ca put do art. 164 da Con so -
li da ção das Leis do Tra ba lho, apro va da
pelo De cre to-Lei nº 5.452 de 1º de maio
de 1943, para dis por so bre a nova com -
po si ção das Co mis sões Inter nas de Pre -
ven ção de Aci den tes – CIPA e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º O ca put do art. 164 da Con so 1i da ção das 
Leis do Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, pas sa a vi go rar com a se guin -
te re da ção:

“Art. 164. Cada Cipa será com pos ta de re pre -
sen tan te da em pre sa e dos em pre ga dos e, quan do
for o caso, tam bém de re pre sen tan tes das em pre sas
e de seus em pre ga dos que pres tem ser vi ços para a
em pre sa que as con tra tou, de acor do com os cri té ri os 
que vi e rem a ser ado ta dos na re gu la men ta ção de que 
tra ta o pa rá gra fo úni co do art. 165.” (NR)

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

OF GSMM 085/2001

Bra sí lia, 22 de fe ve re i ro de 2001

Exmo. Sr.
Se na dor Osmar Dias
Pre si den te da Co mis são de Assun tos So ci a is
Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
A Co mis são de Assun tos So ci a is, em re u nião

no dia 6 de de zem bro de 2000, apro vou, em de ci são
ter mi na ti va, o Pro je to de Lei do Se na do nº 183, de
2000, que “Alte ra o art. 164 da Con so li da ção das Leis
do Tra ba lho para dis por so bre a nova com po si ção das 
Co mis sões Inter nas de Pre ven ção de Aci den tes –
CIPA e dá ou tras pro vi dên ci as”, de au to ria da Se na -
do ra Ma ri na Sil va.

Como re la tor da ma té ria, nos so en ten di men to é
que per ma ne cen do a re da ção tan to da emen ta, quan -
to do art. 1º do pro je to, a abran gên cia da pro po si ção
irá além da pre ten são não só de seu au tor, como tam -
bém do re la tor da ma té ria, como cla ra men te evi den ci -
a do na Jus ti fi ca ção do pro je to e no Pa re cer ado ta do
por essa Co mis são.

Em ver da de, o ob je ti vo da pro po si ção re fe ren -
da da pela Co mis são se res trin giu a pro mo ver a al te -
ra ção no ca put do art. 164 da CLT.

Assim, pa re ce-nos ser im pres cin dí vel que se
pro ce da à cor re ção da re da ção fi nal a ser en ca mi nha -
da à Câ ma ra dos De pu ta dos, sem o que es ta re mos
con sa gran do um al can ce nor ma ti vo que não se co a -
du na com o de li be ra do na que la Co mis são.

Essa mo di fi ca ção se faz ne ces sá ria, uma vez
que, em de cor rên cia do erro men ci o na do, o pro je to
virá a su pri mir os §§ 1º a 5º do men ci o na do ar ti go.

O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, em
seu art. 325 vi a bi li za, ju ri di ca men te tal cor re ção, eis

que ela não im por ta ria em al te ra ção do sen ti do da,
ma té ria.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Mo re i ra Men des.

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

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

Art. 164. Cada Cipa será com pos ta de re pre -
sen tan tes da em pre sa e dos em pre ga dos, de acor -
do com os cri té ri os que vi e rem a ser ado ta dos na
re gu la men ta ção de que tra ta o pa rá gra fo úni co do
ar ti go an te ri or. (Re da ção dada pela Lei nº 6.514, de
22-12-1977)

§ 1º Os re pre sen tan tes dos em pre ga do res, ti tu -
la res e su plen tes, se rão por eles de sig na dos. (Re da -
ção dada pela Lei nº 6.514, de 22-12-1977)

§ 2º Os re pre sen tan tes dos em pre ga dos, ti tu la -
res e su plen tes, se rão ele i tos em es cru tí nio se cre to,
do qual par ti ci pem, in de pen den te men te de fi li a ção
sin di cal, ex clu si va men te os em pre ga dos in te res sa -
dos. (Re da ção dada pela Lei nº 6.514, de 22-12-1977)

§ 3º O man da to dos mem bros ele i tos da Cipa
terá a du ra ção de 1 (um) ano, per mi ti da uma re e le i -
ção. (Re da ção dada pela Lei nº 6.514, de 22-12-1977)

§ 4º O dis pos to no pa rá gra fo an te ri or não se
apli ca rá ao mem bro su plen te que, du ran te o seu man -
da to, te nha par ti ci pa do de me nos da me ta de do nú -
me ro de re u niões da Cipa. (Re da ção dada pela Lei nº
6.514, de 22-12-1977)

§ 5º O em pre ga dor de sig na rá, anu al men te, den -
tre os seus re pre sen tan tes, o Pre si den te da Cipa e os
em pre ga dos ele ge rão, den tre eles, o Vice-Pre si den -
te.

(Re da ção dada pela Lei nº 6.514, de
22-12-1977)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– 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 Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 61, DE 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral,

Na for ma do dis pos to no art. 258 do Re gi men to
Inter no, re que i ro que pas sem a tra mi tar em con jun to
o Pro je to de Lei do Se na do nº 92, de 2000, que ”Dis -
põe so bre as nor mas ge ra is re la ti vas a con cur sos pú -
bli cos“ e o Pro je to de Lei do Se na do nº 539, de 1999,
que ”Dis põe so bre o li mi te má xi mo do va lor das ta xas
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de ins cri ção em con cur sos pú bli cos“, por dis po rem
so bre ma té ria cor re la ta.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2001. – Amir
Lan do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido será pu bli ca do e, pos te ri or -
men te, in clu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do art.
255, in ci so II, alí nea c, item 8, do Re gi men to Inter no.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, re que i ro a mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel a ser fe i ta no mo men to opor tu -
no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª
terá as se gu ra do o uso da pa la vra por cin co mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da,
por 20 mi nu tos.

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, nes te
mo men to, a tri bu na do Se na do Fe de ral para pres tar
mi nhas ho me na gens à mu lher bra si le i ra por oca sião
do trans cur so, em 8 de mar ço pró xi mo, do Dia Inter -
na ci o nal da Mu lher.

Ao fazê-lo, eu po de ria sim ples men te re me mo rar 
e enal te cer a tra je tó ria de luta das mu lhe res ao lon go
do sé cu lo XX e des ta car suas li de ran ças mais pro e -
mi nen tes, en fa ti zan do que elas são hoje uma par ce la
ex pres si va da for ça de tra ba lho no Bra sil, cor res pon -
dem a cer ca de 41% da po pu la ção eco no mi ca men te
ati va, têm ma i or ní vel de ins tru ção que os ho mens e
são res pon sá ve is pela che fia de mais de um quar to
das fa mí li as exis ten tes no País.

Po de ria men ci o nar tam bém que as mu lhe res,
em sua ma i o ria, não exer cem fun ções com pa tí ve is
com sua for ma ção ou ní vel de ins tru ção e ocu pam
pos tos de tra ba lho mais pre cá ri os e de re mu ne ra ção
me nor do que os dos tra ba lha do res do sexo mas cu li -
no.

Po de ria men ci o nar ain da as mu i tas ho ras su ple -
men ta res des pen di das fora do ex pe di en te pro fis si o -
nal, com as ta re fas re pro du ti vas e de ge rên cia da
casa e da fa mí lia, a ba i xa re pre sen ta ti vi da de em pos -
tos de ci só ri os na es fe ra po lí ti ca, na vida pú bli ca e

tam bém na ini ci a ti va pri va da, evi dên cia pa ten te da
con si de rá vel de si gual da de exis ten te en tre ho mens e
mu lhe res em nos so País.

Não é ape nas essa a mi nha in ten ção, po rém.
Não de se jo ser, nes sa data tão sig ni fi ca ti va, sim ples -
men te mais uma voz a enu me rar os pro ble mas, a lou -
var os mé ri tos e a des ta car a im por tân cia da mu lher
em nos so País e seu pa pel fun da men tal para a cons -
tru ção de uma so ci e da de mais jus ta e me nos de si -
gual.

De ci di, en tão, nes te al vo re cer do novo mi lê nio,
ho me na geá-las de for ma mais efe ti va e mais con se -
qüen te. Pro cu rei de tec tar em que me di da as de si -
gual da des de gê ne ro ti nham in fluên cia sig ni fi ca ti va
na es tru tu ra fa mi li ar, prin ci pal men te no que con cer ne
ao aces so à mo ra dia, di re i to que ema na na tu ral men te 
da con di ção hu ma na de so bre vi vên cia, pelo qual tan -
to ve nho ba ta lhan do nos úl ti mos tem pos, ten do tido a
gran de sa tis fa ção de con tri bu ir para ins cre vê-lo en tre
os di re i tos cons ti tu ci o na is do povo bra si le i ro.

Che guei à con clu são de que a dis cri mi na ção vi -
vi da pe las mu lhe res, es pe ci al men te pe las per ten cen -
tes às ca ma das so ci a is me nos fa vo re ci das da nos sa
po pu la ção, tem con se qüên cia di re ta e pre o cu pan te
so bre a qua li da de de vida das fa mí li as bra si le i ras, e
com pro me tem o por vir de nos sas cri an ças e ado les -
cen tes.

Sr. Pre si den te, em que pese o va lor da pre sen ça 
do ho mem no lar, sa be mos bem que – hoje mais que
nun ca – a mu lher res pon de de ci si va men te pela re pro -
du ção so ci al da fa mí lia, e nela es tão am pa ra das as
fu tu ras ge ra ções do nos so País. 

Sa be mos tam bém que, ape sar da luta pela
igual da de en tre ho mens e mu lhe res no Bra sil e da im -
ple men ta ção de po lí ti cas pú bli cas com vis tas à cor re -
ção das inú me ras des van ta gens en tre os se xos, per -
sis tem, em nos sa so ci e da de, se to res qua se to tal men -
te fora do al can ce da po pu la ção fe mi ni na, prin ci pal -
men te da que per ten ce às clas ses so ci a is me nos fa -
vo re ci das.

Srªs e Srs. Se na do res, de tec tei que o aces so
des sas mu lhe res ao se tor ha bi ta ci o nal apre sen ta di fi -
cul da des qua se in trans po ní ve is nas con di ções atu a is. 
As po lí ti cas go ver na men ta is di ri gi das à po pu la ção fe -
mi ni na nes se se tor pra ti ca men te ine xis tem. 

A po lí ti ca ha bi ta ci o nal pra ti ca da nos dias de
hoje não leva em con ta a ten dên cia da com po si ção da 
fa mí lia bra si le i ra ve ri fi ca da no Cen so 2000, di vul ga do
pelo IBGE, e o fato de a po pu la ção fe mi ni na já ser su -
pe ri or à mas cu li na em qua se três mi lhões, cor res pon -
den do a 50,8% da po pu la ção to tal do País. 

02548 Quinta-fe i ra   8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março  de  2001



A cons ta ta ção des sa la cu na le vou-me a con si -
de rar im pe ra ti va a ne ces si da de de pro por me di das
es pe cí fi cas para que a mu lher e, por con se guin te, a
fa mí lia pos sam ter ga ran ti do o seu di re i to de aces so à 
mo ra dia. 

É por essa ra zão que apro ve i to o en se jo des sa
data tão sig ni fi ca ti va para apre sen tar, nes te mo men -
to, um pro je to de lei dis pon do so bre a con ces são à
mu lher de tí tu lo de trans fe rên cia de pos se e de do mí -
nio das mo ra di as fi nan ci a das com re cur sos do Orça -
men to Ge ral da União. 

O Pro je to que ora sub me to à apre ci a ção de to -
dos es ta be le ce que ”nos pro gra mas de pro du ção e
dis tri bu i ção de mo ra di as pro mo vi dos pelo Po der Pú -
bli co e fi nan ci a dos com re cur sos do Orça men to Ge ral 
da União, sem con tra par ti da fi nan ce i ra do ad qui ren te, 
o tí tu lo de trans fe rên cia de pos se e de do mí nio será
con fe ri do pre fe ren ci al men te à mu lher, in de pen den te -
men te do seu es ta do ci vil“. 

Nos re fe ri dos pro gra mas será es ta be le ci da uma 
cota mí ni ma de 50% de mo ra di as, des ti na da à mu lher 
de ba i xa ren da, con si de ran do como tal aque la com
ren di men to fa mi li ar men sal in fe ri or a três sa lá ri os mí -
ni mos. 

Sr. Pre si den te, to dos nós con cor da mos que a
mu lher é o sus ten tá cu lo da fa mí lia, é a par te com pro -
va da men te mais es tá vel da cé lu la fa mi li ar bra si le i ra,
so bre tu do nas ca ma das de me nor po der aqui si ti vo. 

Con cor da mos tam bém que múl ti plos fa to res,
tais como a es cas sez de bens, as di fi cul da des de
aces so ao mer ca do, a ren da in su fi ci en te e as re du zi -
das opor tu ni da des de em pre go fa vo re cem a ma nu -
ten ção des se enor me con ti gen te de ci da dãs bra si le i -
ras em si tu a ção de ex tre ma po bre za, di fi cul tan do seu
aces so a uma exis tên cia mais dig na.

Esses e ou tros fa to res re ve lam-se ain da mais
cru éis e pre o cu pan tes quan do se tem cons ciên cia de
suas con se qüên ci as so bre a vida atu al des se ex pres -
si vo con tin gen te de mu lhe res de ba i xa ren da e de
suas fa mí li as so bre o fu tu ro da so ci e da de bra si le i ra. 

Cum pre re lem brar que, hoje, as mu lhe res são
res pon sá ve is pela che fia de mais de um quar to das
fa mí li as bra si le i ras. Re cai so bre os om bros des sas ci -
da dãs a to tal res pon sa bi li da de pela ma nu ten ção,
guar da e cri a ção de mi lhões de cri an ças e ado les cen -
tes em to das as re giões do Ter ri tó rio Na ci o nal. Dar a
es sas mu lhe res e a suas fa mí li as um teto, uma mo ra -
dia dig na é uma ne ces si da de ime di a ta, se qui ser mos
afas tar nos sas fu tu ras ge ra ções das ruas, da mar gi -
na li da de, das dro gas e da vi o lên cia. 

Sem a ado ção de me di das di fe ren ci a das de pro -
te ção dos di re i tos cons ti tu ci o nal men te ga ran ti dos –
en tre eles, o da mo ra dia e o da pro te ção à fa mí lia – e
sem a pro mo ção de po lí ti cas vol ta das para as mu lhe -
res no que con cer ne à mo ra dia, di fi cil men te elas po -
de rão usu fru ir des se di re i to, pois, além de re ce ber ge -
ral men te sa lá ri os in fe ri o res aos dos ho mens, mes mo
quan do ocu pam fun ções ou po si ções se me lhan tes,
elas fre qüen te men te têm ma i or aces so ao mer ca do
in for mal de tra ba lho, re ce ben do sa lá ri os ain da me no -
res, e ven do per pe tu a da sua si tu a ção de po bre za.

Srªs e Srs. Se na do res, se já são gran des as di fi -
cul da des para a aqui si ção de mo ra dia no País para a
nos sa po pu la ção em ge ral, como bem in di cam as
nos sas es ta tís ti cas de dé fi cit ha bi ta ci o nal, in du bi ta -
vel men te são ma i o res ain da as bar re i ras en con tra das 
pe las mu lhe res de ba i xa ren da nes se se tor. 

Estou con vic to da ne ces si da de de ado ção de
me di das que aju dem a re du zir as di fe ren ças re la ci o -
na das ao gê ne ro em nos so País. A pro mo ção de po lí -
ti cas vol ta das para os seg men tos po pu la ci o na is mais
vul ne rá ve is se tem re ve la do o ca mi nho mais ade qua -
do para re du zir as in jus ti ças so ci a is, em nos sos dias.

Nos sas mu lhe res vêm dan do pro vas ine quí vo -
cas e cons tan tes de sua ca pa ci da de e for ça. O pe rió -
di co RUMOS – Eco no mia e De sen vol vi men to para
os no vos tem pos, em re por ta gem de capa de sua
edi ção de ja ne i ro de 2001, in ti tu la da ”O País das Mu -
lhe res“, des ta ca que, em casa ou no tra ba lho, elas
em pur ram o País para a fren te.

Srªs. e Srs. Se na do res, eu não po de ria con clu ir
este pro nun ci a men to em que pres to as mi nhas sin ce -
ras ho me na gens às mu lhe res bra si le i ras, por oca sião
do trans cur so do Dia Inter na ci o nal da Mu lher, sem di -
ri gir uma pa la vra es pe ci al às mu lhe res de meu Esta -
do.

Po de ria aqui ci tar de ze nas e de ze nas, cen te nas
mes mo de no mes que já dig ni fi ca ram e ou tros que
con ti nu am a dig ni fi car o pa pel da mu lher na so ci e da -
de. Para não co me ter in jus ti ças, pre fe ri ho me na ge ar
to das as mu lhe res go i a nas, da mi nha ter ra, na pes -
soa de uma una ni mi da de cha ma da Cora Co ra li na. A
tra je tó ria de vida des sa es cri to ra e po e ti sa é um dos
ma i o res exem plos da gar ra e da de ter mi na ção fe mi ni -
na.

Espe ro que mu i tas ou tras Co ras Co ra li nas pos -
sam ser lem bra das em um fu tu ro pró xi ma, pois cer ta -
men te o re co nhe ci men to ao pa pel da mu lher na so ci -
e da de será bem di ver so da qui para fren te!

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?
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O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Pois
não. Ouço o apar te de V. Exª, no bre 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, que ro cum pri men tá-lo pela
opor tu ni da de do pro nun ci a men to e as so ci ar-me a V.
Exª no pre i to que faz às mu lhe res go i a nas, e tam bém
às mu lhe res bra si le i ras. V. Exª de fi niu mu i to bem o pa -
pel im por tan tís si mo, fun da men tal que as mu lhe res
exer cem na so ci e da de bra si le i ra, e vêm exer cen do ao 
lon go do tem po. Des de os pri mór di os da hu ma ni da de, 
a mu lher tem tido um pa pel ex tra or di ná rio. Gos ta ria
de sa li en tar que V. Exª, ao ho me na ge ar Cora Co ra li -
na, está ho me na ge an do to das as mu lhe res go i a nas e 
tam bém to das as mu lhe res bra si le i ras, por que Cora
Co ra li na é um nome na ci o nal, é um nome que trans -
pôs os li mi tes go i a nos e, sem dú vi da ne nhu ma, é um
nome de di men são na ci o nal, co nhe ci do até em ou -
tros pa í ses que não o Bra sil. Cum pri men to V. Exª por
esta me di da pon tu al, por este pro je to de lei que per -
mi ti rá o tí tu lo de trans fe rên cia de pos se e do mí nio
tam bém às mu lhe res. Nós não en ten día mos e não
en ten de mos por que essa me di da ain da não foi ado -
ta da há mais tem po. Mas V. Exª fez in se rir na Cons ti -
tu i ção do Bra sil, por meio de uma emen da que in clu si -
ve já foi pro mul ga da, o di re i to de todo ci da dão e toda
ci da dã à mo ra dia. Hoje, esse é um di re i to cons ti tu ci o -
nal e V. Exª ago ra in se re ago ra a mu lher nes se con -
tex to. Qu e ro cum pri men tá-lo pela opor tu ni da de do
pro je to de lei e pela opor tu ni da de do pro nun ci a men to. 
Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Obri -
ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la, pelo seu apo i a men to. 

Gos ta ria tam bém de co mu ni car a esta Casa que 
es ta mos re ce ben do a vi si ta da Aca de mia Fe mi ni na
de Le tras do Esta do de Go iás – com mu i ta hon ra para
mim, para nós três, se na do res de Go iás – nes ta vés -
pe ra do dia 8 de Mar ço, Dia Inter na ci o nal da Mu lher. 

Nes sa ex pec ta ti va, Srªs e Srs. Se na do res, con -
cluo so li ci tan do o apo io de to dos os mem bros des ta
Casa para o pro je to de lei que ora apre sen to, ten do a
cer te za de que nos so en ga ja men to na luta pela ado -
ção de po lí ti cas que re du zam as de si gual da des vi -
gen tes em nos so País e que per mi tam o aces so das
mu lhe res de ba i xa ren da e suas fa mí li as à mo ra dia
mu i to con tri bu i rá para a cons tru ção de um país so ci al -
men te mais jus to no sé cu lo XXI.

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

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra como lí der.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Arlin do
Por to, lí der do PTB, por cin co mi nu tos, de acor do com 
o Re gi men to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Como lí -
der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras, Srs. Se na -
do res, o Esta do de Mi nas, o gran de jor nal dos mi ne i -
ros, está co me mo ran do 74 anos de fun da ção e, com
or gu lho, ina u gu ra a sua nova sede em ple na re gião da 
Sa vas si, a mais char mo sa, mo der na e prós pe ra área
co mer ci al de Belo Ho ri zon te, ca pi tal do meu Esta do.
Ali, num in ves ti men to ar ro ja do e re ve la dor da con fi an -
ça de po si ta da na eco no mia e na gen te mi ne i ras, os
Diá ri os e Emis so ras Asso ci a dos, atra vés do Esta -
do de Mi nas e do Diá rio da Tar de, es tão im plan tan -
do um ver da de i ro cen tro de co mu ni ca ção des ti na do
a, cada dia mais, in te grar Mi nas Ge ra is por meio da
no tí cia e de ser vi ços pres ta dos à co mu ni da de.

To tal men te in for ma ti za da, a nova sede da Av.
Ge tú lio Var gas nº 291 re co lo ca o Esta do de Mi nas e
o seu afi lha do, o Diá rio da Tar de, na van guar da das
em pre sas de co mu ni ca ção do país, po si ção já con -
quis ta da jun to ao povo mi ne i ro, onde os dois jor na is
diá ri os são lí de res e pre mi a dos por vá ri as con quis tas
e tra ba lhos ve i cu la dos, es pe ci al men te nas áre as da
cri a ção e pro du ção grá fi cas e no jor na lis mo, o que
des ta ca a im por tân cia e a qua li da de dos mem bros de
sua di re to ria e com pro va o va lor pro fis si o nal de seus
re cur sos hu ma nos, de um modo es pe ci al dos jor na lis -
tas pro fis si o na is que, di u tur na men te, vi vem e no ti ci -
am tudo o que acon te ce e gera atos e fa tos em nos so
Esta do, no Bra sil e no mun do.

Co me mo ra da com um pro gra ma de even tos que 
mo bi li za a nata da so ci e da de mi ne i ra e am pla re per -
cus são, a ina u gu ra ção da nova sede dos Diá ri os
Asso ci a dos de Mi nas Ge ra is, no dia do ani ver sá rio
de seu ór gão-lí der, o Esta do de Mi nas, mos tra bem o 
su ces so da em pre sa jor na lís ti ca que Assis Cha te a u -
bri and in cor po rou aos Asso ci a dos, en tre gan do a
sua pre si dên cia a Pe dro Ale i xo e atra in do Tan cre do
Ne ves para dela se tor nar aci o nis ta, fato que con ta va
a to dos, com mu i to or gu lho.

Ao se apre sen tar para a fes ta dos seus 74 anos
e da ina u gu ra ção de sua nova sede, o Esta do de Mi -
nas che ga a to dos os mi ne i ros e se apre sen ta ao Bra -
sil com cara nova, sus ten ta da por uma re for ma grá fi -
ca mo der na e com no ti ciá rio ga ran ti do por uma equi -
pe jor na lís ti ca de pri me i ro ní vel. Mas – anun cia o pró -
prio jor nal – o des ta que na pri me i ra pá gi na é o au -
men to da iden ti fi ca ção do jor nal e da em pre sa com
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Mi nas Ge ra is, uma sur pre sa que visa nos en vol ver
mais ain da com o ma tu ti no que to dos res pe i tam, ad -
mi ram e tra tam como um car tão de vi si ta do nos so
Esta do.

Com pro me ti do com a co mu ni da de a que ser ve
e da qual re ce be todo o ca ri nho e apo io in dis pen sá ve -
is, o Esta do de Mi nas, em sua nova fase se ten to na,
anun cia tam bém ma i or in te ra ção com os seus le i to -
res, abrin do-lhes mais es pa ço, ofe re cen do mais no tí -
ci as so bre cul tu ra, es por tes, va ri e da des, as ci da des
mi ne i ras, po lí ti ca, eco no mia e as sun tos so ci a is, atra -
vés de um tra ba lho de equi pe sem pre ce den tes. Tudo
isto para que se jam pres ta dos mais ser vi ços à co mu -
ni da de e aos mi ne i ros, com uma aná li se cor re ta e se -
gu ra dos fa tos, com pro fun di da de e sem es tar da lha -
ços ou pre con ce i tos, como bem con vém a Mi nas e
aos mi ne i ros.

Mas fa lar do Esta do de Mi nas e de sua sede
nova nos obri ga a res sal tar o tra ba lho e a de di ca ção
de al guns de seus di ri gen tes que, hoje e on tem, ga -
ran ti ram a che ga da da em pre sa a esse pa ta mar atu al, 
como Ge ral do Te i xe i ra da Cos ta, o Gegê, Pa u lo Ca -
bral de Ara u jo, o in can sá vel pre si den te na ci o nal dos
Diá ri os e Emis so ras Asso ci a dos – tam bém pre si -
den te do Esta do de Mi nas -, Ca mi lo Te i xe i ra da Cos -
ta, que tan to di na mi zou a em pre sa mi ne i ra e, na fase
mais re cen te, o jor na lis ta Edi son Ze nó bio, que, des de 
mu i to jo vem, ini ci ou sua car re i ra de re pór ter es por ti vo 
no jor nal Diá rio da Tar de e, hoje, ocu pa a Di re to ria
Ge ral dos Asso ci a dos de Mi nas, for man do uma du -
pla de ex ce len tes exe cu ti vos com o Di re tor Exe cu ti vo
Alva ro Te i xe i ra da Cos ta, fi lho de Gegê e so bri nho de
Ca mi lo Te i xe i ra da Cos ta, so bre no me que va lo ri za a
iden ti da de com o Esta do de Mi nas e o cre den cia
como di ri gen te de tão im por tan te em pre sa.

Cer to de que o mo men to, na ave ni da Ge tú lio
Var gas – exa ta men te a rua que ho me na ge ia o fun da -
dor e pa tro no do meu par ti do, o PTB –, é um mo men to 
de fes tas e co me mo ra ções, não pos so de i xar de re -
gis trar a per ma nen te luta pela de mo cra cia, pela li ber -
da de da in for ma ção e da ma ni fes ta ção, quan do ela é
sus ten ta da com in te gri da de e cor re ção, em cons tan te 
ati tu de que jus ti fi ca e va lo ri za sua exis tên cia.

O Esta do de Mi nas per sis te, cres ce e se ex -
pan de por se iden ti fi car e aten der às ex pec ta ti vas e
va lo res do povo mi ne i ro e do Bra sil. 

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se guin do a lis ta de ora do res, con vi da mos o Se -
na dor Pa u lo Har tung, do PPS do Espí ri to San to.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, eu que ria ter par ti ci pa do, no dia de
on tem, da ses são do Se na do em que di ver sos par la -
men ta res usa ram esta tri bu na para fa lar so bre a vida
e a tra je tó ria do Go ver na dor Má rio Co vas. No en tan to, 
fui con vi da do para re pre sen tar o meu Par ti do, jun ta -
men te com o nos so lí der na Câ ma ra, no ve ló rio do
nos so que ri do Go ver na dor de São Pa u lo.

Mes mo as sim, não po de ria, até pela mi nha his -
tó ria de fun da dor do PSDB e de ter ca mi nha do em vá -
ri as opor tu ni da des jun to com Co vas, de i xar de vir a
esta tri bu na e re gis trar al gu mas pa la vras de ca ri nho,
de afe to, de ad mi ra ção, de res pe i to a essa gran de fi -
gu ra pú bli ca.

Sr. Pre si den te, lem bro-me da mi nha cam pa nha
para Pre fe i to de Vi tó ria. Foi uma cam pa nha dura, mas 
lá es te ve, ao meu lado, o com pa nhe i ro de sem pre,
Má rio Co vas, apo i an do-me em um mo men to di fí cil,
par ti ci pan do de um cor po a cor po, na pa re de da es ti -
va e fa zen do uma das co i sas que se gu ra men te lhe
dava mu i to pra zer: par ti ci par de co mí ci os.

Por tan to, com um dia de atra so e sem o bri lhan -
tis mo de on tem, re gis tro al gu mas pa la vras do meu
apre ço pes so al, do meu res pe i to pelo sa u do so com -
pa nhe i ro. Má rio Co vas per ten ceu a ou tra ge ra ção,
mas vai con ti nu ar sig ni fi can do mu i to para a ge ra ção a 
que per ten ço, que não fez po lí ti ca no pe río do do gol -
pe mi li tar, mas que en trou no em ba te fi nal que a so ci -
e da de tra vou com o re gi me mi li tar e no pro ces so da
re cons tru ção de mo crá ti ca. 

Ontem, Ro ber to Fre i re, eu e Ru bens Bu e no as -
si na mos uma nota do nos so Par ti do, o PPS, so bre o
la men tá vel fato. Ontem tam bém, Ro ber to Fre i re es te -
ve nes ta tri bu na fa lan do so bre Má rio Co vas, so bre o
que re pre sen tou e vai con ti nu ar re pre sen tan do para a 
po lí ti ca do País. No en tan to, não po de ria de i xar de re -
gis trar as mi nhas pa la vras emo ci o na das, e a mi nha
enor me es pe ran ça de que os ”Má ri os“ na po lí ti ca bra -
si le i ra não se jam as ex ce ções e que pos sa mos usar
os bons exem plos de Co vas para cons tru ir uma po lí ti -
ca com ”P“ ma i ús cu lo, a ser vi ço uni ca men te do in te -
res se pú bli co.

Dito isso, Sr. Pre si den te, que ro ini ci ar o pro nun -
ci a men to que ha via pre pa ra do para fa lar no dia de on -
tem. 

O Con gres so Na ci o nal re ce beu, no úl ti mo dia 21 
de fe ve re i ro, pro je to de lei do Go ver no que ins ti tui di -
re tri zes para uma po lí ti ca na ci o nal de sa ne a men to
bá si co. A pro pos ta tem ur gên cia cons ti tu ci o nal, ou
seja, tem de ser vo ta da pela Câ ma ra dos De pu ta dos
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em 45 dias e pelo Se na do em ou tros 45 dias. Já es ta -
mos ca mi nhan do para a se gun da se ma na de mar ço,
o pra zo para a vo ta ção está cor ren do e até hoje não
foi ini ci a da a sua dis cus são na Câ ma ra. Não fo ram
nem se quer re a li za das as in di ca ções par ti dá ri as na
Câ ma ra, como fi quei sa ben do du ran te o vôo de on -
tem, quan do es ti ve com di ver sas li de ran ças da Câ -
ma ra.

As in for ma ções que me che ga ram nes te iní cio
de se ma na dão con ta de uma in de fi ni ção na que la
Casa quan to ao des ti no do pro je to. Não se dis cu tiu
ain da se a ma té ria vai para as co mis sões per ma nen -
tes ou se será cons ti tu í da uma co mis são es pe ci al
para apre ciá-la de po is que for ava li a da sua cons ti tu ci -
o na li da de na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia. Não se sabe tam bém quem será o re la tor da
ma té ria. 

Pa re ce, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, que as
di ver gên ci as na base do Go ver no es tão lon ge de se -
rem sa na das e, con se qüen te men te, pro je tos im por -
tan tes, como o que ins ti tui uma po lí ti ca de sa ne a men -
to, como o de uma nova Lei das So ci e da des Anô ni -
mas, so bre a qual mu i to te nho fa la do nes ta Casa, o da 
Re for ma Tri bu tá ria – ci tan do al guns que exi gem vo ta -
ção ur gen te – con ti nu am en ga ve ta dos.

Qu an do falo em ur gên cia, não me re por to ape -
nas àque la de ca rá ter cons ti tu ci o nal que ca rac te ri za a 
tra mi ta ção des se pro je to de sa ne a men to. Re fi ro-me,
prin ci pal men te, à ne ces si da de de re sol ver mos ur gen -
te men te os pro ble mas de mi lhões de fa mí li as, so bre -
tu do nas pe ri fe ri as dos cen tros ur ba nos, que, ex pos -
tas a do en ças, re cla mam um ser vi ço de abas te ci men -
to de água, de co le ta e de es go ta men to sa ni tá rio.

O pro je to do Go ver no, na mi nha vi são, é uma ini -
ci a ti va lou vá vel. Di ria que só o fato de es tar pron to e
ser en tre gue ao Con gres so já é um gran de mé ri to,
uma vez que há anos a so ci e da de es pe ra por uma
pro pos ta que re sul te no fim do aban do no e na re to -
ma da dos in ves ti men tos no se tor de sa ne a men to. 

Há pon tos po si ti vos nes se pro je to, como o que
veda a con ces são one ro sa – e quan do falo so bre a
ve da ção da con ces são one ro sa, os ama zo nen ses sa -
bem mu i to bem ao que es tou me re fe rin do, ou seja, a
pri va ti za ção mais re cen te da Empre sa de Sa ne a men -
to de Ma na us –, me di da que po de rá ter um enor me
al can ce so ci al. Ou tro fa tor po si ti vo é o jul ga men to da
li ci ta ção para con ces são ou per mis são de ser vi ços
de sa ne a men to bá si co, que pas sa a ter ou tro cri té rio,
como o da an te ci pa ção das me tas fí si cas anu a is, a
am pli a ção dos ser vi ços de água, de co le ta de es go to
e tam bém da ofer ta da me nor ta ri fa, para que o ci da -

dão de ba i xa ren da do nos so País pos sa ter aces so a
es ses ser vi ços. 

Além dis so, gos ta ria de des ta car o fato de o pro -
je to in cum bir à União a ta re fa da for mu la ção da Po lí ti -
ca Na ci o nal de Sa ne a men to, me di an te a in te gra ção
das po lí ti cas de sa ú de, meio am bi en te, de sen vol vi -
men to ur ba no e de re cur sos hí dri cos. Frus ta a nos sa
ex pec ta ti va, no en tan to, a re so lu ção in se ri da no pro -
je to, atri bu in do ao Esta do a ti tu la ri da de dos ser vi ços
com par ti lha dos por dois ou mais Mu ni cí pi os. Esse é
um pro ble ma que ocor re prin ci pal men te nas re giões
me tro po li ta nas.

O pa pel do Con gres so Na ci o nal na dis cus são
do pro je to será o de me lho rar a pro pos ta, cri an do me -
ca nis mos para que os Mu ni cí pi os não as sis tam im po -
ten tes a esse de ba te e aca bem ali ja dos do pro ces so
de dis cus são e da po lí ti ca de ges tão do se tor.

Tam bém é ina de qua do a nos sa re a li da de o pra -
zo de dez anos para a uni ver sa li za ção des se ser vi ço.
O Par la men to não pode mais pro te lar o iní cio da dis -
cus são do pro je to. De mi nha par te, apóio a su ges tão
apre sen ta da nes ta tri bu na pelo Se na dor Pa u lo Sou to, 
qual seja, a de cons ti tu ir mos uma co mis são no Se na -
do para an te ci par mos o de ba te da ma té ria, fu gin do,
as sim, do pa pel de me ros ho mo lo ga do res das ma té ri -
as ori un das da Câ ma ra dos De pu ta dos.

E vou mais adi an te, Sr. Pre si den te, ao en cer rar
o meu pro nun ci a men to, co mu ni co que es tou en ca mi -
nhan do re que ri men to pe din do a cri a ção des sa co mis -
são, pois a con cen tra ção po pu la ci o nal nos cen tros ur -
ba nos e nas pe ri fe ri as agra vou-se nos úl ti mos anos e
es tão a exi gir ações con cre tas no to can te ao sa ne a -
men to pú bli co, como veio a com ple men tar uma sé rie
de cons ta ta ções fe i tas pelo pró prio IBGE nos úl ti mos
dias. 

No mo men to em que os Esta dos Uni dos anun ci -
am que apli ca rão US$1 tri lhão para mo der ni za ção e
am pli a ção das suas con di ções de sa ne a men to,
diga-se de pas sa gem, re cur sos pú bli cos e pri va dos, o 
Go ver no bra si le i ro an te ci pa que por aqui se rão li be ra -
dos – se fo rem – R$4 bi lhões para obras de ex pan são
e me lho ria de sa ne a men to. O di nhe i ro se ria ob ti do a
par tir de um con jun to de me di das para a área so ci al,
que se ri am di vul ga das esta se ma na, mas que acre di -
to o se rão na pró xi ma se ma na. 

A re a li da de, Sr. Pre si den te, é que es ta mos di an -
te de va lo res que re ve lam o des ca so go ver na men tal
para com os in ves ti men tos e a to ma da de de ci sões
em be ne fí cio co le ti vo em um se tor es sen ci al à sa ú de
e à qua li da de de vida da po pu la ção.
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Não pre ci so re pe tir, até por que há mé di cos no
ple ná rio e na pró pria Mesa, mas US$1 in ves ti do no
se tor de sa ne a men to sig ni fi ca uma eco no mia de
US$3 ou US$4 em re mé di os, em uni da des de sa ú de,
na cons tru ção e ma nu ten ção de hos pi ta is e as sim por 
di an te.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (PSDB – CE) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Ouço com pra zer V. Exª, um dos res pe i tá ve is mé di cos 
a que me re fe ri há pou cos se gun dos.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (PSDB – CE) – Ain da
não te nho um ju í zo for ma do so bre o pro je to. Con si de -
rei in te res san te a su ges tão do Se na dor Pa u lo Sou to,
que foi en cam pa da por V. Exª. Estou dis pos to, no en -
tan to, a ofe re cer a mi nha con tri bu i ção, até in for mal, a
essa co mis são que even tu al men te ve nha a se cons ti -
tu ir no Se na do Fe de ral. Há ques tões de ti tu la ri da de,
de mu ni cí pi os, en fim, é um pro je to que de man da ao
mes mo tem po ur gên cia e zelo no seu exa me. Não há,
no en tan to, que ha ver dú vi da em um pon to: nos úl ti -
mos anos, os in ves ti men tos em ha bi ta ção e, so bre tu -
do, em sa ne a men to têm sido mu i to ba i xos.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES)–
São ir ri só ri os.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (PSDB – CE) – V. Exª en -
con trou a ex pres são exa ta: ir ri só ri os. A ques tão é tão
gra ve que há um em prés ti mo in ter na ci o nal já ne go ci -
a do com o Ban co Mun di al – e par te do di nhe i ro já está 
in ter na do -, mas que não tem an da men to, por que ha -
ve ria trans fe rên cia de re cur sos para os Esta dos e a lei 
de res pon sa bi li da de fis cal pro í be es sas ope ra ções
en tre en tes go ver na men ta is. Esta mos, por tan to, pa -
ra dos, pa gan do ju ros e não po de mos usu fru ir des se
di nhe i ro. Esse pro je to está a car go da Se cre ta ria de
De sen vol vi men to Urba no. Te mos que en con trar uma
sa í da para esse pro ble ma. Fe liz men te, te re mos este
ano em tor no de R$1,3 bi lhão a se rem in ves ti dos pelo
Mi nis té rio da Sa ú de em pe que nas co mu ni da des. Po -
rém, o tem po per di do em ma té ria de sa ne a men to é
ex tre ma men te pre o cu pan te. V. Exª ci tou – e eu já es -
ta va es pe ran do essa ci ta ção – o caso da pri va ti za ção
da em pre sa de água de Ma na us. Qu an do se tra ta de
água deve-se ter mu i to cu i da do pois en vol ve a ga ran -
tia de seu aces so à po pu la ção, sua uni ver sa li za ção,
me lho ria de pre ços, por que há um sen ti men to ge ne -
ra li za do de que a água é uma dá di va di vi na, é um bem 
que deve es tar dis po ní vel a to dos e que tem uma li ga -
ção ín ti ma, vis ce ral com a sa ú de das pes so as. Fe li ci to 
V. Exª pelo seu pro nun ci a men to. Como dis se, não te -
nho ain da uma opi nião de fi ni ti va so bre o pro je to, mas

com o de ba te de ve re mos che gar a um con sen so. De
qual quer ma ne i ra, a ques tão é ur gen te e re le van te,
por que os in ves ti men tos em sa ne a men to bá si co nos
úl ti mos anos fo ram ir ri só ri os. A si tu a ção se agra vou, e 
não va mos aca bar com o pro ble ma do sub de sen vol vi -
men to em sa ú de se não in ves tir mos em sa ne a men to.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

Peço li cen ça ao Sr. Pre si den te, para con clu ir o
meu pro nun ci a men to.

Nos sos in di ca do res, Sr. Pre si den te, são mais do 
que su fi ci en tes para in sis tir mos na afir ma ti va de que
não se pode mais pro te lar a des ti na ção de re cur sos
para a área de sa ne a men to bá si co e de ma is áre as
so ci a is, prin ci pal men te nas zo nas ur ba nas, como
mos tram to dos es ses le van ta men tos re cen tes fe i tos
pelo IBGE. Mais que sim ples des pe sa, a in je ção de
ca pi ta is no se tor de sa ne a men to re pre sen ta um in -
ves ti men to so ci al – como dis se an te ri or men te – que
de sa fo ga rá a sa ú de e ou tras áre as, e, prin ci pal men te, 
dará dig ni da de e pers pec ti vas de vida ao ci da dão bra -
si le i ro. 

Con cluo, Sr. Pre si den te, apre sen tan do um re -
que ri men to à Mesa, com fun da men to nos arts. 215 e
74 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, pro pon -
do a cri a ção de uma co mis são para ava li ar a ques tão
do sa ne a men to, ten do em vis ta que te mos dois pro je -
tos so bre o as sun to tra mi tan do na Casa, o que cons ti -
tui um mo ti vo re gi men tal para an te ci par esse de ba te.
Te mos um pro je to do Se na dor José Ser ra, atu al Mi -
nis tro da Sa ú de, que tra mi ta há al guns anos; te mos
um pro je to de mi nha au to ria; e – lem bro-me ago ra,
olhan do para o Ple ná rio – te mos um pro je to de au to -
ria, se não me fa lha a me mó ria, do Se na dor Ge ral do
Melo que pode, igual men te, ser in clu í do nes sa dis -
cus são, uma vez que tra ta do aces so à água tra ta da e
da co le ta e tra ta men to de es go to para as co mu ni da -
des mais po bres do nos so País. 

Então, apre sen to este re que ri men to, es pe ran do 
re ce ber a con si de ra ção e o apo io da Mesa e do Ple -
ná rio da Casa.

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. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo -
bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
aguar da o re que ri men to de V. Exª para as pro vi dên ci -
as re gi men ta is.

Março  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 8  02553



Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
por 20 mi nu tos.

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, on tem eu não
com pa re ci à ses são do Se na do, por que ha via des lo -
ca do-me para São Pa u lo para par ti ci par do ve ló rio do
Se na dor Má rio Co vas. Por isso, não pude ex pres sar
aqui o meu pe sar pelo seu fa le ci men to. Pe sar esse
que – cre io – é de boa par te dos bra si le i ros, prin ci pal -
men te dos que o co nhe ce ram, dos que ti ve ram no tí -
cia dos seus fe i tos, da sua atu a ção, do seu com por ta -
men to.

Fui pro cu ra do por uma jo vem jor na lis ta de uma
emis so ra de te le vi são que co bria o acon te ci men to e
que me dis se: ”Se na dor, vim pro cu rar o se nhor, por -
que pre ci so re cons ti tu ir, e ra pi da men te – por que so -
mos to dos pre mi dos por es ses pra zos dos ho rá ri os de 
edi ção de ma té ri as –, a tra je tó ria do Go ver na dor Má -
rio Co vas, quer di zer, o seu de sem pe nho, os pon tos
cul mi nan tes da sua atu a ção po lí ti ca, da sua vida par -
ti dá ria, da con tri bu i ção que deu ao País como ho mem 
pú bli co“.

Então, de re lan ce, re cor dei-me da atu a ção que
ele teve – mu i tos com pa nhe i ros que es tão aqui se
lem bram dis so – na Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in -
te. Foi um mo men to ex tre ma men te di fí cil que vi ve mos 
aqui. O Se na dor Ber nar do Ca bral foi o Re la tor da
Cons ti tu in te e se lem bra per fe i ta men te de que es tá -
va mos em um mo men to de aber tu ra po lí ti ca, de re or -
ga ni za ção da vida po lí ti ca do País, de re tor no à de -
mo cra cia. E ha via, por toda par te, nas di fe ren tes ca te -
go ri as so ci a is, nas mais di fe ren tes re giões, mes mo
nos lu ga res mais lon gín quos do País, uma gran de an -
si e da de em re la ção à nova Cons ti tu i ção e, con se -
qüen te men te, aos tra ba lhos da Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te.

Na que les dois anos de tra ba lho, pas sa mos por
mo men tos ex tre ma men te di fí ce is em que pa re cia que 
per día mos fô le go, que o tra ba lho não se ria con clu í do, 
não che ga ria ao fim. O Se na dor Ber nar do Ca bral,
com a sua mo de ra ção, mas, ao mes mo tem po, com a
sua fir me za, com o seu co nhe ci men to ju rí di co, re par -
tin do com seus re la to res ad jun tos a res pon sa bi li da de, 
com mu i ta pa ciên cia, foi uma das pes so as que cons ti -
tu iu um nú cleo que foi res pon sá vel pelo êxi to dos nos -
sos tra ba lhos. Se não foi a Cons ti tu i ção que to dos es -
pe rá va mos, se não foi a Cons ti tu i ção dos so nhos de
cada um de nós, foi aque la que sur giu da di a lé ti ca, do
de ba te, da con tra di ção, das dis cus sões. Hoje, in fe liz -
men te, é mu i to mais ci ta da pe los seus pos sí ve is de fe -

i tos do que pe las suas qua li da des, pe las di fe ren tes si -
tu a ções, so bre tu do de ca rá ter so ci al, que ela aco lheu. 
Ti ve mos a cons ti tu i ção dos di re i tos po lí ti cos e dos di -
re i tos so ci a is nes sa Cons ti tu i ção de 1988. 

E o Go ver na dor Má rio Co vas, como Lí der do
PMDB – que era, en tão, a ma i or ban ca da na Assem -
bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, ti nha qua se que ma i o ria
ab so lu ta na que la épo ca –, tam bém foi o gran de con -
du tor des ses tra ba lhos, por que ti nha fir me za, res pon -
sa bi li da de po lí ti ca e so ci al e uma gran de as cen dên cia 
na tu ral so bre os seus li de ra dos e so bre a pró pria
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te. Mes mo quan do
ado e ceu, teve um in far to e se sub me teu a uma ci rur -
gia – pe río do em que seu pri me i ro Vice-Lí der, o en tão
De pu ta do Eu cli des Scal co, fi cou res pon den do por ele 
–, in flu en ci ou di re ta ou in di re ta men te, com suas idéi -
as, sua sa be do ria, aque les tra ba lhos, sen do, as sim,
um dos gran des res pon sá ve is pelo êxi to da Assem -
bléia Na ci o nal Cons ti tu in te. 

E o Pre si den te Ulysses Gu i ma rães – nun ca é
de ma is lem brá-lo –, em de ter mi na dos mo men tos,
quan do pa re cia que es tá va mos ali pa ti nan do, que a
Cons ti tu in te não an da va, quan do ha via mu i tas for ças
con trá ri as à Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, umas
os ten si vas, ou tras dis far ça das, ha via mu i tos pro ble -
mas po lí ti cos, foi fun da men tal com a sua li de ran ça,
com a sua de ter mi na ção. S. Exª des pen deu um gran -
de es for ço fí si co, in clu si ve, pre si din do aque las ses -
sões in ter mi ná ve is, que va ra vam a ma dru ga da. Cer -
ta men te ele foi o gran de res pon sá vel pela Cons ti tu i -
ção de 1988.

Então a jor na lis ta dis se-me que, in fe liz men te,
não era da que le tem po, que não vi veu aque le mo -
men to. 

Estou re cor dan do esse diá lo go ape nas para
lem brar que se o Go ver na dor Má rio Co vas nos de i xa
fi si ca men te, se ele não está mais en tre nós, ele de i xa
os seus en si na men tos, a sua ex pe riên cia, o seu
exem plo, o que eu cha ma ria de o le ga do de Co vas.
Ele fará uma fal ta mu i to gran de para nós do PSDB,
que tí nha mos, em sua pes soa, um gran de ori en ta dor,
um ho mem cuja voz era sem pre es cu ta da, um ho -
mem que ti nha a co ra gem, in clu si ve, de, mu i tas ve -
zes, dis cor dar pu bli ca men te do Pre si den te da Re pú -
bli ca, que tam bém faz par te do PSDB de São Pa u lo,
era seu ami go e fo ram co le gas nes te mes mo ple ná rio.

Em mu i tas oca siões, ele foi aque la voz de aler -
ta, aque la voz que ser via para mos trar des vi os e a ne -
ces si da de da to ma da de cer tas de ci sões. To dos sem -
pre com pre en de ram, es cu ta ram a voz de Má rio Co -
vas, que está mes mo na ori gem do pró prio PSDB. O
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PSDB per deu, nos úl ti mos anos, Sér gio Mot ta, Fran -
co Mon to ro e ago ra o Go ver na dor, o Se na dor, o gran -
de po lí ti co, o gran de ho mem pú bli co que mar te la va
re pe ti da men te aos ou vi dos de to dos os que qui ses -
sem es cu tá-lo so bre a ne ces si da de da éti ca na po lí ti -
ca e na vida pú bli ca. Aliás, a in sis tên cia do uso da éti -
ca na po lí ti ca, na vida pú bli ca e na Admi nis tra ção Pú -
bli ca faz par te do seu le ga do. 

Ou tro le ga do que Co vas nos de i xou é a com pe -
tên cia. Ele re ce beu o go ver no de São Pa u lo em si tu a -
ção ex tre ma men te di fí cil. Hão de se re cor dar V. Exªs
que, na que la oca sião, o sa lá rio do fun ci o na lis mo es -
ta va três me ses atra sa do. Isso é até ad mis sí vel em
um pe que no Esta do do Nor te ou do Nor des te, mas no 
gran de Esta do de São Pa u lo é in con ce bí vel. No en -
tan to, ele sa ne ou as fi nan ças, re cu pe rou a ca pa ci da -
de de in ves ti men to do Esta do, re co lo cou o Esta do no
tri lho do de sen vol vi men to com co ra gem, de ter mi na -
ção, as su min do, mu i tas ve zes, po si ções an ti pá ti cas e
que sus ci ta vam tam bém mu i ta crí ti ca. Co vas ti nha re -
al men te uma vi são mu i to mais abran gen te do pro ces -
so po lí ti co e da Admi nis tra ção Pú bli ca. 

Então, mu i tas pes so as – so bre tu do os jor na lis -
tas – me per gun ta vam qua is se ri am as con se qüên ci -
as da mor te de Co vas para o PSDB. Nós la men ta mos
pro fun da men te! Nós nos sen ti mos, de cer ta ma ne i ra,
como dis se o Go ver na dor Tas so Je re is sa ti, ór fãos
pelo seu de sa pa re ci men to, mas tudo isso pode ser
mi ni mi za do, ate nu a do se nós le var mos em con ta os
seus en si na men tos, as suas li ções, o seu exem plo.
Se tudo que um ho mem pú bli co dis se ou fez de sa pa -
re cer com a sua mor te, é evi den te que nós va mos
des per di çar gran des li ções e opor tu ni da des de aper -
fe i ço ar mos o nos so pró prio com por ta men to, o nos so
pró prio de sem pe nho e, por que não di zer, o da pró -
pria so ci e da de. 

É evi den te que ele não é o úni co po lí ti co sé rio
do País. Ele não é o úni co ho mem que fez da éti ca
uma re li gião, para nor te ar a sua atu a ção na po lí ti ca e
na Admi nis tra ção Pú bli ca. Cla ro que não. Mas, sem
dú vi da ne nhu ma, a sua fi gu ra está mu i to vin cu la da a
es ses va lo res. Os pró pri os ad ver sá ri os o re co nhe cem 
e pro cla mam. O em ba te po lí ti co, a luta en tre par ti dos
po lí ti cos é nor mal; faz par te da de mo cra cia. Entre tan -
to, isso não sig ni fi ca que não re co nhe ça mos, em nos -
sos ad ver sá ri os, o va lor mo ral, o va lor po lí ti co de que
eles são pos su i do res. Essas dis cor dân ci as po dem
ser even tu a is, po dem ser até ide o ló gi cas, mas elas
não po dem tur var as nos sas vis tas e nos im pe dir de
en xer gar o mé ri to dos nos sos ad ver sá ri os e até dos
nos sos even tu a is con cor ren tes.

Por tan to, ao fa zer este pro nun ci a men to no Se -
na do, evo can do o seu exem plo, lem bran do o seu
com por ta men to, a sua con du ta, pro cu ro de mons trar
que a me lhor ma ne i ra de lem brar Má rio Co vas é pra ti -
car os seus en si na men tos, é se guir a sua ori en ta ção.
Que o nos so Par ti do, o PSDB, como tam bém cada
um de nós, po lí ti cos de uma ma ne i ra ge ral, si ga mos
esse mes mo rumo que ele in di cou, que ele apon tou
ao lon go de sua exem plar vida pú bli ca. Mes mo quan -
do es te ve pri va do dos seus di re i tos po lí ti cos, ele man -
te ve a mes ma fé, a mes ma con fi an ça na de mo cra cia.
E tão logo nor ma li zou-se a vida po lí ti ca e de mo crá ti ca 
do País, ele vol tou à po lí ti ca, ob ten do gran des êxi tos
ele i to ra is, que ter mi na ram fa zen do dele por duas ve -
zes Go ver na dor de São Pa u lo, De pu ta do Fe de ral, Se -
na dor e as sim por di an te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sei que
aque les Se na do res que se ma ni fes ta ram on tem, e
aque les que o fa rão na ses são es pe ci al que será re a -
li za da para ho me na geá-lo, evo ca ram o exem plo de
Má rio Co vas com mu i to mais bri lhan tis mo e fe li ci da de 
do que o faço des ta tri bu na. Entre tan to, que ro só lem -
brar es tes dois as pec tos da vida po lí ti ca de Má rio Co -
vas, da sua vida como ad mi nis tra dor pú bli co e como
ho mem pú bli co: éti ca e com pe tên cia. Sem dú vi da ne -
nhu ma, es ses dois atri bu tos da sua per so na li da de re -
su mem o seu va lor e a sua gran de za como ho mem e
como ci da dão. E nós, que pran te a mos o seu de sa pa -
re ci men to, pran te a mos a sua mor te e la men ta mos
que ele não es te ja mais no nos so con ví vio, te mos
uma ma ne i ra de man ter viva a sua pre sen ça en tre
nós: se guin do o seu exem plo, nos mi ran do nas suas
li ções. 

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú cio Alcân -
ta ra, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, 
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Re que i ro a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
será aten di do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia vai pror ro gar a Hora do Expe di en te por mais
10 mi nu tos.
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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 Osmar
Dias.

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, a mi nha ma ni fes ta ção é 
mes mo ina diá vel, por que nós já es ta mos qua se em
me a dos de mar ço e não hou ve, por par te do Mi nis té -
rio da Agri cul tu ra, a de fi ni ção do pla no de sa fra para
as cul tu ras de in ver no. E é evi den te que a agri cul tu ra
tem um ca len dá rio, que não pode ser al te ra do de
acor do com os acon te ci men tos po lí ti cos no País. Não
é por que o Se na do vive mo men tos tur bu len tos, de
de nún ci as e mais de nún ci as, que pre ci sam ser in ves -
ti ga das, é evi den te, mas não po dem do mi nar o Ple ná -
rio, como se não ti vés se mos mais nada a re a li zar; não 
é por que o país está hoje co mo vi do com a mor te do
Go ver na dor de São Pa u lo; não é por que es ta mos
ven do o Pre si den te anun ci ar um novo pla no para os
úl ti mos dois anos de Go ver no, que po de mos adi ar in -
de ter mi na da men te o anún cio do pla no de sa fra de in -
ver no. 

É pre ci so di zer aos pro du to res ru ra is do País o
que o Go ver no pre ten de em re la ção à sa fra de in ver -
no. Tam bém é pre ci so con si de rar que es ta mos co -
lhen do a ma i or sa fra de grãos que o Bra sil já co lheu
em sua his tó ria e mu i to gra ças ao cli ma, que foi ex tre -
ma men te fa vo rá vel. Fa lei com al guns pro du to res do
Pa ra ná, que, en tu si as ma dos, con ta ram-me que a
pro du ti vi da de da soja está al can çan do, em al gu mas
re giões do Esta do, como no oes te por exem plo, 170 a
180 sa cas por al que i re, o que sig ni fi ca uma pro du ti vi -
da de ex tra or di ná ria e o que nos leva a crer que, nes te
ano, o Bra sil vai co lher uma sa fra su pe ri or a 90 mi -
lhões to ne la das.

Pa re ce que isso já com ple tou a res pon sa bi li da -
de da que les que de vem de fi nir os cri té ri os, as po lí ti -
cas e os me ca nis mos para o plan tio da sa fra de in ver -
no.

Nes te mo men to, es tou aqui para pe dir ao Go -
ver no – e, se for pre ci so, ges ti o nar mos a par tir des te
Se na do Fe de ral – que anun cie, nos pró xi mos dias,
qual o pla no de sa fra para as cul tu ras de in ver no. E,
des de já, pro po nho: o Bra sil tem im por ta do cer ca de
80% de tri go e isso tem nos ti ra do a opor tu ni da de de
cri ar cer ca de 200 mil em pre gos, tan to no cam po
quan to na ci da de. Para cada em pre go cri a do no cam -
po com a cul tu ra do tri go, cria-se um em pre go cor res -
pon den te na ci da de, em fun ção da in dus tri a li za ção do 
pro du to. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na ver da -
de, es ta mos man dan do para fora do País cer ca de
US$1 bi lhão com es sas im por ta ções. Esse va lor na
ba lan ça co mer ci al, nes te mo men to em que bus ca -
mos o su pe rá vit, é mu i to im por tan te. Nós po de ría -
mos, com um pla no, em cin co sa fras, atin gir no va -
men te a auto-su fi ciên cia. 

A mi nha pro pos ta per mi ti rá ao Go ver no bra si le i -
ro alo car, este ano, ape nas R$500 mi lhões para fi nan -
ci ar a cul tu ra de tri go, es ta be le cer um pre ço de ga ran -
tia que, pelo me nos, pa gas se o cus to de pro du ção,
com uma pe que na mar gem. Para isso, se ri am ne ces -
sá ri os US$140 apro xi ma da men te, o que ain da fica
aba i xo do que o Bra sil paga para tra zer tri go do Ca na -
dá, dos Esta dos Uni dos e da pró pria Argen ti na, por -
que nor mal men te esse tri go não che ga aqui por me -
nos de US$150 ou US$155. Estou pro pon do um pre -
ço de ga ran tia de US$140.

Por tan to, com esse pre ço e com o fi nan ci a men -
to nes ta sa fra de R$ 500 mi lhões, te ría mos uma área
em tor no de 1,8 mi lhão hec ta res, o que pro por ci o na -
ria uma pro du ção que já po de ria atin gir cer ca de 30%
do nos so con su mo. Para o ano que vem, po de ría mos
au men tar a área para três mi lhões de hec ta res, e, a
cada ano, au men ta ría mos em um mi lhão de hec ta res. 
Aí al guns po dem pen sar que a con ta é mu i to sim ples.
Mas como con se guir isso? É mu i to fá cil: pri me i ra men -
te, o Go ver no tem que, nes te ano, ad qui rir a pro du ção 
e não per mi tir que os pro du to res ru ra is se jam en tre -
gues à es pe cu la ção, aos atra ves sa do res e com im -
por ta ções que che gam no mo men to de co lo ca rem a
sa fra no mer ca do. Ao ga ran tir a co mer ci a li za ção da
sa fra, que será plan ta da este ano, es ti mu la rá o plan tio 
da sa fra de tri go para o ano que vem.

Com a ado ção des ta me di da, em se qüên cia, to -
dos os anos, e o Go ver no es ta be le cen do pre ço de ga -
ran tia e ga ran tin do a co mer ci a li za ção da pro du ção,
te ría mos o au men to da área em cer ca de um mi lhão
de hec ta res ao ano.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Osmar Dias, aler to V. Exª de que o seu tem po está 
es go ta do.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Ba se io-me
sem pre no pa i nel e como ele está des li ga do, não
pude acom pa nhar o tem po.

Sr. Pre si den te, como o as sun to é im por tan te,
pre ci sa rei vol tar para con clu ir a mi nha pro pos ta de
pla no para a re cu pe ra ção da área de tri go e a
auto-su fi ciên cia des se pro du to. Au men tan do em um
mi lhão de hec ta res ao ano, ofe re cen do cré di to, pre ço
de ga ran tia, ga ran tia de co mer ci a li za ção, no ano
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2005 atin gi re mos no va men te a auto-su fi ciên cia des -
se pro du to, es sen ci al na ali men ta ção de to dos os bra -
si le i ros e es sen ci al na ali men ta ção de todo ci da dão
no mun do in te i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, con ce do a pa la vra, pelo
pra zo de cin co mi nu tos, ao Se na dor Ro ber to Re -
quião. 

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, quan do este Se na do dis cu tia o Pro -
je to Si vam, co lo quei-me ao lado da in dús tria na ci o nal, 
ten tan do tra zer para o nos so mer ca do e para as nos -
sas in dús tri as a pos si bi li da de de, tal vez num pra zo
ma i or que as in dús tri as in ter na ci o na is, vi a bi li zar a
con se cu ção do pro je to. 

Na que le mo men to, a mi nha con vic ção na ci o na -
lis ta foi aba la da pela vi são téc ni ca de um bra si le i ro
ilus tre, o atu al Pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar,
Bri ga de i ro Sér gio Xa vi er Fe rol la. O Bri ga de i ro de -
mons tra va, com ex tra or di ná ria cla re za, que era in viá -
vel a com pe ti ção da in dús tria na ci o nal, a mé dio e cur -
to pra zo, com al guns se to res da in dús tria de alta tec -
no lo gia e de ní vel in ter na ci o nal.

O Bri ga de i ro Fe rol la foi um dos es te i os em que
se su por tou o Go ver no Fe de ral para vi a bi li zar o Pro je -
to Si vam. Mas, hoje, te nho em mãos um ofí cio do Bri -
ga de i ro Fe rol la di ri gi do ao Dr. Ge ral do Ma ge la da
Cruz Qu in tão, cujo teor re que i ro à Mesa trans cri ção
in te gral nos Ana is do Se na do da Re pú bli ca.

O Bri ga de i ro Fe rol la es cla re ce que as su miu as
po si ções fa vo rá ve is ao Si vam como res pal do aos
com pa nhe i ros que di ri gi am o pro je to, es pe lhan do-se
e fun da men tan do-se em uma ex pe riên cia pes so al de
mais de 30 anos no se tor tec no ló gi co e de fo men to in -
dus tri al. Na que la oca sião, ele se con tra pôs aos ar gu -
men tos ra di ca li za dos que emer gi am do ca lor dos de -
ba tes, que, se gun do ele, por mais ho nes tos em seus
pro pó si tos de de fe sa dos in te res ses na ci o na is, não
con du zi am a uma so lu ção exe qüí vel. Mas, hoje, o Bri -
ga de i ro in sur ge-se em es pe ci al con tra a de ci são dos
ad mi nis tra do res do Si vam em ad qui rir dez ra da res
me te o ro ló gi cos dos Esta dos Uni dos, tra in do ob je ti -
vos, as pi ra ções e com pro mis sos que fo ram ban de i ras 
le van ta das nos de ba tes pú bli cos do qual par ti ci pou
em de fe sa dos pou cos seg men tos viá ve is para a par -
ti ci pa ção da in te li gên cia e da ca pa ci da de na in dús tria
na ci o nal.

O Bri ga de i ro está ex tre ma men te pre o cu pa do.
Ter mi na o ofí cio ao Mi nis tro Qu in tão – ofí cio que peço

a trans cri ção in te gral nos Ana is do Se na do -, com a
se guin te in ter ven ção:

”Não pos so, por isso, me si len ci ar,
quan do co lo cam não só um xis (”X“), mas
prin ci pal men te um pon to de in ter ro ga ção
(”?“) nos ob je ti vos des se es tra té gi co Pro gra -
ma. Sin to, no con tex to atu al, in dí ci os de
des ca mi nho e de tra i ção e, como já des ta -
quei, um amar go sa bor de de cep ção“.

A mi nha pre o cu pa ção é a do Bri ga de i ro Fe rol la,
e o Se na do da Re pú bli ca deve to mar cons ciên cia das
pre o cu pa ções do Bri ga de i ro e dos ca mi nhos ou des -
ca mi nhos pe los qua is tra fe ga ago ra o pro je to Si vam,
que, no pas sa do, já foi ob je to de tan ta dis cus são, de
tan ta ten ta ti va de in ter me di a ção e de cor rup ção; ori gi -
nou até para um cer to per so na gem, por an te ci pa ção,
a pos se de um Lear jet 60. Com o fra cas so da ten ta ti -
va de ma ni pu la ção do Se na do, essa si tu a ção foi, fe liz -
men te, re ver ti da.

Além de pe dir a in ser ção nos Ana is do Se na do,
pre ten do man dar re pro du zir esse do cu men to do Pre -
si den te do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar e en tre gá-lo aos
81 Se na do res des ta le gis la tu ra.

É essa a in for ma ção, Sr. Pre si den te, que, sem
som bra de dú vi da, é im por tan te e ur gen te.

Mu i to obri ga do.

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

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofí cio nº 041/PRES

Bra sí lia – DF, 20 de fe ve re i ro de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor

Dr. Ge ral do Ma ge la da Cruz Qu in tão

Mi nis tro de Esta do da De fe sa

Bra sí lia – DF

Pre za do Mi nis tro Qu in tão,

Qu an do dos se mi ná ri os, au diên ci as e de ba tes so bre o Pro -

je to Si vam, em que a so ci e da de bra si le i ra, atra vés da im pren sa e

de seus re pre sen tan tes no Con gres so Na ci o nal ques ti o na va a li ci -

tu de e a va li da de des se Pro gra ma bi li o ná rio de vi gi lân cia da Ama -

zô nia, por di ver sas ve zes fui con vi da do pelo en tão Mi nis tro da Ae -

ro náu ti ca a pres tar es cla re ci men tos so bre seus as pec tos tec no ló -

gi cos, par ti cu lar men te no cam po da ele trô ni ca, mos tran do a in co e -

rên cia e a ir re a li da de da que les que ad vo ga vam a pro du ção no país

de so fis ti ca dos equi pa men tos e sis te mas a se rem for ne ci dos pela
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em pre sa ven ce do ra da li ci ta ção in ter na ci o nal le va da a efe i to pelo

Go ver no Fe de ral.

Pro cu rei mos trar, sem pre com ar gu men tos téc ni cos e de vi -

a bi li da de eco nô mi ca, a im pos si bi li da de de par ti ci pa ção da em pre -

sa na ci o nal, res sal va dos os se to res em que a ca pa ci ta ção lo cal já

ins ta la da, vi a bi li za vam o for ne ci men to de al guns pro du tos e a in te -

gra ção do Sis te ma, além dos ser vi ços de in fra-es tru tu ra, equi pa -

men tos de apo io, obras ci vis etc.

Assu mi tais po si ções, com o res pal do dos com pa nhe i ros

que di ri gi am o pro je to e fun da men tan do-me em uma ex pe riên cia

pes so al de mais de 30 anos no se tor tec no ló gi co e de fo men to in -

dus tri al, con tra pon do-me as sim aos ar gu men tos ra di ca li za dos que

emer gi am no ca lor dos de ba tes, que por mais ho nes tos em seus

pro pó si tos de de fe sa dos in te res ses na ci o na is, não con du zi am a

uma so lu ção exe qüí vel, pe los re cur sos e pra zos ne ces sá ri os e,

prin ci pal men te, pela in vi a bi li da de em pre sa ri al a mé dio e lon go pra -

zos, dos se to res in dus tri a is que po de ri am ser im ple men ta dos.

De for ma cris ta li na, po dia-se vis lum brar que tais em pre en di -

men tos não so bre vi ve ri am fren te aos po de ro sos gru pos trans na ci -

o na is que já se di gla di a vam no mer ca do in ter na ci o nal para as se gu -

rar suas po si ções, na que la fase de tran si ção do pe río do da guer ra

fria, em que sem pre fo ram su por ta dos pe los pro gra mas de de fe sa,

para um novo ce ná rio, em que ne ces si ta vam adap tar seus equi pa -

men tos de uso mi li tar para com pe tir no mer ca do de pro du tos pro fis -

si o na is de alto con te ú do tec no ló gi co.

Como sabe V. Exa., tal como na pro du ção de aviões, hoje

mo ti vo de or gu lho na ci o nal, a Ae ro náu ti ca, atra vés do Cen tro Téc -

ni co Ae ro es pa ci al – CTA, tam bém de sen vol veu e de sen vol ve es for -

ços em mu i tos ou tros seg men tos in dus tri a is es tra té gi cos para o

país, não só nos pro gra mas de de fe sa, como no se tor es pa ci al e

nos cam pos dos ma te ri a is e da ele trô ni ca, em es pe ci al.

Des se es for ço, e sem pre en fren tan do os cons tan tes óbi ces

em um país em de sen vol vi men to e com ca rên ci as de re cur sos de

toda or dem, emer gi ram em pre sas e em pre sá ri os ab ne ga dos e com -

pe ten tes, que ain da ocu pam um sig ni fi ca ti vo es pa ço no mer ca do na -

ci o nal, com pe tin do he ro i ca men te, não só con tra os po de ro sos gru -

pos trans na ci o na is, mas, prin ci pal men te, con tra os fal sos con ce i tos

im pos tos pela glo ba li za ção e seus agen tes, que não mais aten tam

para as con se qüên ci as do aban do no dos in te res ses na ci o na is, fren -

te as pres sões do mo ne ta ris mo ali e ní ge na e apá tri da.

O ví rus des sa im pa trió ti ca pos tu ra co me ça a con ta mi nar

trin che i ras até en tão con si de ra das, por mim, ines pug ná ve is e es -

tão le van do a di re ção do Pro gra ma Si vam a se cur var a cro no gra -

mas teó ri cos e fic tí ci os e a so lu ções ime di a tis tas, para a aqui si ção

no ex te ri or de equi pa men tos dis po ní ve is no país e an te ri or men te

as se gu ra dos à in dús tria na ci o nal.

Em es pe ci al, des ta co a re cen te de ci são de ad qui rir 10 (dez)

Ra da res Me te o ro ló gi cos nos Esta dos Uni dos, tra in do ob je ti vos, as -

pi ra ções e com pro mis sos, que fo ram ban de i ras le van ta das nos de -

ba tes pú bli cos em que par ti ci pei, em de fe sa dos pou cos seg men -

tos viá ve is para a par ti ci pa ção da in te li gên cia e da ca pa ci da de in -

dus tri al na ci o nal.

Que as em pre sas bra si le i ras pas sam por di fi cul da des por

fal ta de fi nan ci a men tos e re tar dan do en tre gas, a to dos é sa bi do,

mas um mí ni mo de pa tri o tis mo é exi gi do da que les que têm a res -

pon sa bi li da de de de fen der os in te res ses do país, fle xi bi li zan do so -

lu ções, cri an do al ter na ti vas aos rí gi dos cro no gra mas dos con tra tos 

turn key, já que nem equi pes téc ni cas es pe ci a li za das es tão in te -

gral men te dis po ní ve is para ope rar o Sis te ma, nas áre as não afe tas

às ati vi da des da Ae ro náu ti ca.

Como con se qüên cia, o or gu lho que o Sis te ma de Vi gi lân cia

da Ama zô nia – SIVAM, ao pro por ci o nar o con tro le do es pa ço aé -

reo, dos da nos ao meio am bi en te e de fon tes de po lu i ção, en tre ou -

tros, po de rá ser ofus ca do, ao não con tri bu ir tam bém para com ba ter 

a po lu i ção da po bre za e do de sem pre go, que tan to ator men tam o

so fri do povo bra si le i ro.

Di an te de tais fa tos, ilus tre Mi nis tro, sin to-me no de ver de ex -

pres sar a V. Exa. que um amar go sa bor da de cep ção, em vez de o

“Doce Sa bor de Pá tria” ma gis tral co lo ca ção do jor na lis ta Hé lio Fer -

nan des ao re tra tar a re a ção dos bra si le i ros fren te ao re pug nan te

epi só dio “Pe tro brax” co me ça a pre va le cer en tre os ver da de i ros pa -

tri o tas, po lí ti cos, ci da dãos e em pre sá ri os, que con si de ra ram em

suas aná li ses as sin ce ras e pon de ra das ar gu men ta ções, que con -

du zi ram a uma tré gua, para apro va ção do am bi ci o so e opor tu no Si -

vam.

Des sa fase par ti ci pei in ten sa men te e em pe nhei meu nome e 

mi nha cre di bi li da de em de fe sa da qui lo que con si de ra va o en ca mi -

nha men to ló gi co para um Pro gra ma de real in te res se na ci o nal e

um dos ca mi nhos para o con tro le e ocu pa ção da Ama zô nia, cada

vez mais co gi ta da pela co bi ça in ter na ci o nal, por sua am pli dão e

sua exu be rân cia em bi o di ver si da de, imen sas re ser vas de água

doce e re cur sos na tu ra is.

Não pos so, por isso, me si len ci ar, quan do co lo cam não só

um “X”, mas prin ci pal men te um pon to de in ter ro ga ção “?” nos ob je -

ti vos des se es tra té gi co Pro gra ma. Sin to no con tex to atu al in dí ci os

de des ca mi nho e de tra i ção e, como já des ta quei, um amar go sa bor 

de de cep ção.

Aten ci o sa men te, – Ten.-Brig.-do-Ar Sér gio Xa vi er Fe rol la,

Mi nis tro-Pre si den te do STM.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
será aten di do, na for ma do Re gi men to, com a in ser -
ção nos Ana is do do cu men to a que se re fe riu V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – E
por uma su ges tão que aca ba de me fa zer o Se na dor
Ber nar do Ca bral, en vi a rei tam bém ao Pro cu ra -
dor-Ge ral da Re pú bli ca uma có pia do do cu men to do
Bri ga de i ro Fe rol la.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.
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É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 62, 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 ar ti go 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 De sen vol vi men to, Indús tria e Co -
mér cio Exte ri or, Alci des Lo pes Tá pi as, as se guin tes
in for ma ções:

1. có pia do pa re cer téc ni co so bre pne -
us re ca u chu ta dos/re mol da dos – NCM
4012.10.00 e pne us usa dos – NCM
4012.20.00, que em ba sou a edi ção da Por -
ta ria SECEX nº 8/2000;

2. có pia da NOTA TÉCNICA do
INMETRO, di ri gi da à SECEX, em data de
3-10-00, que dis cor re so bre a Por ta ria
SECEX nº 8/2000;

3. có pia do Pa re cer da Pro cu ra do ria
Ju rí di ca do INMETRO so bre pne us re for ma -
dos (re mol da dos, re ca u chu ta dos e re ca pa -
dos), apre sen ta do à Co mis são de Cer ti fi ca -
ção de Pne us Re for ma dos;

4. có pia do pa re cer téc ni co-ju rí di co,
mos tran do que a SECEX é com pe ten te para 
es ta be le cer po lí ti ca de co mér cio ex te ri or, te -
nho em vis ta que a edi ção da Por ta ria
SECEX nº 8/2000 foi jus ti fi ca da, en seu
preâm bu lo, pe los po de res con fe ri dos pelo
in ci so I do art. 17 do Ane xo I do De cre to nº
3.405, de 6 de abril de 2000, que tem a se -
guin te dic ção:

“Art. 17. À Se cre ta ria de Co mér cio Exte ri or com -
pe te:

I – for mu lar pro pos tas de po lí ti cas e
pro gra mas de Co mér cio Exte ri or e es ta be le -
cer nor mas ne ces sá ri as à sua im ple men ta -
ção;"

5. Qual a quan ti da de de pne us no vos
im por ta dos e va lor to tal, ano a ano, nos
anos 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000,
dis cri mi nan do por em pre sa e se pa ran do por 
pne us de au to mó vel e de car ga;

6. Qual a quan ti da de de pne us no vos
ex por ta dos e va lor to tal, ano a ano, nos
anos 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000,
dis cri mi nan do por em pre sa e se pa ran do por 
pne us de au to mó vel e de car ga;

7. Qual a quan ti da de de pne us re mol -
da dos/ re ca u chu ta dos im por ta dos (NCM
4012.10.00) e va lor to tal, ano a ano, nos
anos 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000,
dis cri mi nan do por em pre sa e se pa ran do por 
pne us de au to mó vel e de car ga;

8. Qual a quan ti da de de pne us usa dos
im por ta dos (NCM 4012.20.00) e va lor to tal,
ano a ano, nos anos 1995, 1996, 1997,
1998, 1999 e 2000, dis cri mi nan do por em -
pre sa e se pa ran do por pne us de au to mó vel
e de car ga;

9. Ten do em vis ta os tra ba lhos re a li za -
dos pelo Inme tro, nos dois úl ti mos anos, vi -
san do o es ta be le ci men to de Cer ti fi ca ção
Com pul só ria de Qu a li da de para os pne us
re mol da dos, re ca u chu ta dos e re ca pa dos,
com vo ta ção, no dia 30-1-1, no Inme tro/ São 
Pa u lo, por una ni mi da de, do Re gu la men to
Téc ni co de Qu a li da de, in for mar qual a ra zão 
da mu dan ça de ori en ta ção ao Inme tro, que,
após re u nião de seus téc ni cos e Di re tor, em
Bra sí lia, de ve rá sus pen der to dos os tra ba -
lhos, po si ci o nan do-se no sen ti do de con si -
de rar o pneu re mol da do/re ca u chu ta do como 
sen do pneu usa do;

Jus ti fi ca ção

Este re que ri men to tem o es co po de co lher in for -
ma ções, es ta tís ti cas e pro vas so bre os ar gu men tos
elen ca dos no Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
243/2000, de mi nha au to ria apre sen ta do com o apo io
do Se na dor Álva ro Dias e Se na dor Osmar Dias.

As in for ma ções aqui so li ci ta das, ou tros sim, se -
rão de fun da men tal im por tân cia para a ava li a ção da
nos sa pro pos ta, cons tan te no Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo, su pra ci ta do, por par te dos Se nho res Se na -
do res.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2001. – Se na -
dor Ro ber to Re quião.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to lido será des pa cha do à Mesa, nos ter mos 
do in ci so III do art. 216 do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 63, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do in ci so IV do art. 71 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, seja efe tu a da au di to ria es pe ci al 
do Tri bu nal de Con tas da União, para in ves ti gar a apli -
ca ção, pela Pre fe i tu ra de Co a ri, dos re cur sos re la ti vos 
aos ro yal ti es pa gos pela Pe tro bras/Pe tró leo Bra si le i -
ro S.A, como com pen sa ção pela ex plo ra ção do sub -
so lo da que le mu ni cí pio ama zo nen se.

Jus ti fi ca ção

So men te no ano pas sa do, o mu ni cí pio em tela
re ce beu a vul to sa soma de R$15.400.000,00 (quin ze
mi lhões e qua tro cen tos mil re a is), a tí tu lo de ro yal ti es
da Pe tro bras. Ape sar dis so, Co a ri per ma ne ce no gru -
po dos 20 mu ni cí pi os ama zo nen ses de mais ba i xo ín -
di ce de de sen vol vi men to hu ma no (IDH), se gun do da -
dos do IBGE.

A lei de ter mi na que as pre fe i tu ras em pre guem
me ta de dos re cur sos pro ve ni en tes des ses di re i tos de
ex plo ra ção em obras de in fra-es tru tu ra (ener gia, vi a -
ção e sa ne a men to), fi can do a apli ca ção da ou tra me -
ta de a cri té rio da ad mi nis tra ção pú bli ca mu ni ci pal em
di ver sas pri o ri da des de in te res se co le ti vo.

A au di to ria do TCU aqui re que ri da terá por ob je -
ti vo ve ri fi car se o di nhe i ro dos ro yal ti es foi gas to em
obe diên cia aos prin cí pi os da le ga li da de, da efi ciên cia
e da pro bi da de, aos qua is está obri ga da a ad mi nis tra -
ção pú bli ca.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2001. – Jef -
fer son Pé res.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O ex -
pe di en te lido será des pa cha do à Mesa para de ci são.

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 Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 64  DE 2001

Nos ter mos do ar ti go 160 do Re gi men to Inter no, 
re que re mos que o tem po des ti na do aos ora do res da
Hora do Expe di en te seja des ti na do à co me mo rar os
cin qüen ta anos do jor nal Tri bu na da Impren sa, em
data a ser opor tu na men te mar ca da.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2001. – Ber nar -
do Ca bral – Lú cio Alcân ta ra – Ade mir Andra de – Ro -
ber to Sa tur ni no – Ge ral do Cân di do – Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to lido será sub me ti do à de li be ra ção do Ple -

ná rio após a Ordem do Dia, nos ter mos da alí nea ”b“,
in ci so I, do art. 255 do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 65, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos Re gi men to Inter no,

para o Pro je to de Re so lu ção nº 25, de 1998, de au to ria
da Se na do ra Emi lia Fer nan des, que ins ti tui o di plo ma
mu lher-ci da dão Bert ha Lutz e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2001. – Hugo
Na po leão – Lú cio Alcân ta ra – Hugo Na po leão. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Esse
re que ri men to 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
in ter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 66, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go 160 do Re gi men to Inter no

do Se na do Fe de ral, re que re mos a Vos sa Exce lên cia,
ou vi do o Ple ná rio des ta Casa, seja des ti na do a ho me -
na gem es pe ci al o tem po pre vis to para a Hora do
Expe di en te da Ses são do dia 15 de mar ço de 2001,
com o ob je ti vo de se co me mo rar o Cen te ná rio de
Nas ci men to de Arge mi ro de Fi gue i re do, que se dará
em 9 de mar ço de 2001.

Jus ti fi ca ção

O ex-Se na dor Arge mi ro de Fi gue i rê do foi, na
his tó ria po lí ti ca bra si le i ra, nor des ti na, em par ti cu lar
na pa ra i ba na, um de seus ma i o res no mes. Cou be -
ram-lhe vá ri os pa péis de re le vo, de sem pe nha dos to -
dos com in vul gar dis po si ção con tra o que se lhe afi gu -
ras se aten ta tó rio aos va lo res da li ber da de e da igual -
da de. A se ri e da de, que lhe era uma mar ca pe cu li ar,
aju dou a trans for má-lo em um mes tre no tra to da co i -
sa pú bli ca.

Ocu pou ao lon go de sua vida vá ri os car gos nos
po de res Le gis la ti vo e Exe cu ti vo nos âm bi tos mu ni ci -
pal, es ta du a is e fe de ral, sen do que en tre eles se in clui 
o de Go ver na dor do Esta do da Pa ra í ba, e cuja tra je tó -
ria sem pre foi mar ca da pela pro bi da de, pelo tra ba lho
e pelo amor ao Esta do na tal.
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Em 1954 foi ele i to Se na dor e re e le i to no ple i to
de 1962. Inte grou a Mesa Di re to ra do Se na do em
1961 como Ter ce i ro-Se cre tá rio e em 1972 foi como
Pri me i ro-Se cre tá rio. Par ti ci pou ain da de di ver sas Co -
mis sões, exer cen do por oito anos a Pre si dên cia da
Co mis são de Fi nan ças. Exer ceu man da to nes ta Casa 
até 1970. Foi um dos ma i o res ora do res en tre os gran -
des que ocu pa ram a Tri bu na do Se na do. Na qua li da -
de de Se na dor, Arge mi ro re ce beu as se guin tes con -
de co ra ções: Mé ri to Ae ro náu ti co, Co men da dor do Mé -
ri to Na val, Almi ran te Ta man da ré da Ma ri nha do Bra sil
e Co men da de Gran de Ofi ci al da Cruz de Cris to do
Go ver no de Por tu gal.

Na Pri me i ra Re pú bli ca, Arge mi ro foi mem bro da
Assem bléia Cons ti tu in te de 1946, des ta can do-se pela
in tran si gen te de fe sa da so be ra nia po pu lar e da au to no -
mia dos Esta dos e Mu ni cí pi os. Já na Se gun da Re pú bli -
ca, sem pre mo vi do por es pí ri to pa trió ti co, Arge mi ro teve
re le van te pa pel na ma nu ten ção da paz e da or dem
quan do da re nún cia do Sr. Jâ nio Qu a dros, pug nan do
pela pos se de en tão Vice-Pre si den te João Gou lart. Cul -
tor en tu si as ta da jus ti ça e da li ber da de, a im plan ta ção
do re gi me re vo lu ci o ná rio, fez com que Arge mi ro, na pu -
re za de seu ide a lis mo, cla mas se na Tri bu na do Se na do
Fe de ral pela de fe sa da jus ti ça e dos di re i tos in di vi du a is,
bem como da li ber da de de im pren sa e da dig ni da de e
da in de pen dên cia do Po der Le gis la ti vo.

O tem po e o povo de i xa ram cla ro que, em se tra -
tan do de Arge mi ro de Fi gue i rê do, exem plo de ci vis mo e
mo ra li da de, pre di ca dos não fal tam para enal te cer essa
gi gan te fi gu ra que se trans for mou em cons ciên cia lím pi -
da da Pa ra í ba, cuja tra du ção con sis te nas mais au tên ti -
cas as pi ra ções do povo nor des ti no. O seu le ga do é pa -
tri mô nio do povo bra si le i ro, em es pe ci al do povo pa ra i -
ba no que o imor ta li zou na lem bran ça co le ti va. Por essa
ra zão, nada mais jus to que, por oca sião do trans cur so
do cen te ná rio de nas ci men to do ex-Se na dor Arge mi ro
de Fi gue i rê do, de di que mos a Hora do Expe di en te da
Ses são do dia 13 de mar ço de 2001 à lem bran ça des se
per so na gem mar can te de nos sa his tó ria, pre ser van -
do-a de tal sor te que sua me mó ria, me re ce do ra do re -
co nhe ci men to de to dos, seja cul ti va da como pa ra dig -
ma para as ge ra ções fu tu ras.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to lido será sub me ti do à de li be ra ção do Ple -
ná rio após a Ordem do Dia, nos ter mos da alí nea ‘b“
do in ci so I do art. 255 do Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que pro ce deu a ade -
qua ções de téc ni ca le gis la ti va e me ra men te re da ci o -
na is no tex to do Pro je to de Lei do Se na do n.º 617, de
1999, apro va do em ca rá ter ter mi na ti vo pela Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para es tri ta
ob ser vân cia do dis pos to na Lei Com ple men tar n.º 95, 
de 1998.

A Pre si dên cia es cla re ce ain da ao Ple ná rio que
à ma té ria não foi in ter pos to o re cur so pre vis to nos §§
3º a 5º do art. 91 do Re gi men to Inter no, cujo pra zo en -
cer rou-se no dia 20 úl ti mo.

É o se guin te o tex to a ser en ca mi nha -
do à Câ ma ra dos De pu ta dos:

TEXTO FINAL
APROVADO PELA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 617, DE 1999

Alte ra o ca put do art. 2º do De cre -
to-Lei nº 9.760, de 5 de se tem bro de 1946, 
atu a li zan do o con ce i to de ter re nos de
ma ri nha.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 2º do De cre to-Lei nº 9.760, 

de 5 de se tem bro de 1946, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

”Art. 2º São ter re nos de ma ri nha, em
uma ex ten são de 33 (trin ta e três) me tros
me di dos ho ri zon tal men te, para a par te da
ter ra, da po si ção da li nha da pre a mar mé dia 
ob ser va da no ano de 2000:“ (NR)

”a) os si tu a dos no con ti nen te, na cos ta 
ma rí ti ma e nas mar gens dos rios e la go as,
até onde se faça sen tir a in fluên cia das ma -
rés;“

”b) os que con tor nam as ilhas si tu a das 
em zona onde se faça sen tir a in fluên cia das 
ma rés.“

Art. 2º O Tí tu lo VI do De cre to-Lei nº 9.760, de 5
de se tem bro de 1946, pas sa a vi go rar acres ci do dos
se guin tes dis po si ti vos:

”Art. 215-A. As áre as pú bli cas que, por
for ça da nova pre a mar mé dia es ta be le ci da
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no art. 2º, de i xam de cons ti tu ir ter re nos de
ma ri nha, ou ter re nos acres ci dos de ma ri -
nha, pas sam a ter a sua pro pri e da de as sim
dis tri bu í da:“ (AC)

”I – con ti nu am sob a ti tu la ri da de da
União, aque las em que edi fi ca dos pré di os
pú bli cos que abri guem ór gãos ou en ti da des
da ad mi nis tra ção fe de ral, bem como as áre -
as que es te jam, ou ve nham a ser, des ti na -
das à uti li za ção pe las For ças Arma das e no
caso de pres ta do res de ser vi ços pú bli cos
con ce di dos ou per mi ti dos pela União, des de 
que pro to co la das atra vés de pro ces so ad mi -
nis tra ti vo na Se cre ta ria do Pa tri mô nio da
União até 1º de ja ne i ro de 2000;“ (AC)

”II – per ten cem aos Esta dos onde si tu -
a das, aque las em que edi fi ca dos pré di os
pú bli cos que abri guem ór gãos ou en ti da des
da res pec ti va ad mi nis tra ção es ta du al ou es -
te jam des ti na das à uti li za ção por pres ta do -
res de ser vi ços pú bli cos con ce di dos ou per -
mi ti dos pe los Esta dos;“ (AC)

”III – per ma ne cem sob a ti tu la ri da de
dos res pec ti vos do na tá ri os, aque las do a das
me di an te pré via au to ri za ção em lei fe de ral;“
(AC)

”IV – pas sam à pro pri e da de dos Mu ni -
cí pi os onde si tu a das, aque las não en qua -
drá ve is nas hi pó te ses des cri tas nos in ci sos I 
a III do ca put des te ar ti go, e as par ce las
atu al men te ce di das, lo ca das, ar ren da das ou 
afo ra das a par ti cu la res pela União, ou ocu -
pa das, re gu lar ou ir re gu lar men te.“ (AC)

”Pa rá gra fo úni co. A ali e na ção dos imó -
ve is re ce bi dos pe los Mu ni cí pi os, na for ma
do in ci so IV des te ar ti go, é con di ci o na da à
uti li za ção dos re cur sos cor res pon den tes:“
(AC)

”I – no aba ti men to do es to que de dí vi -
das jun to à União; e"

(AC)

”II – na ca pi ta li za ção de fun dos de pre -
vi dên cia para seus ser vi do res.“ (AC)

”Art. 215-B. Até que os Mu ni cí pi os
para os qua is fo rem trans fe ri das as pro pri e -
da des dos imó ve is que de i xa rem de cons ti -
tu ir ter re nos de ma ri nha, ou seus acres ci -
dos, le gis lem so bre a des ti na ção dos mes -
mos, re ge rá a ad mi nis tra ção des ses bens,
no que lhe for apli cá vel, o De cre to-Lei nº

9.760, de 5 de se tem bro de 1946, e al te ra -
ções pos te ri o res.“ (AC)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Fac Sí mi le nº: ARC/

Para: Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ja der Bar ba lho
Pre si den te do Se na do
A/C Dr. Ra i mun do Car re i ro Sil va
Te le fo ne: 311-3264
Fax: 225-7248
De: João Car los de Sou za Go mes
Che fe da Asses so ria de Re la ções com o Con -

gres so
Fone: (61) 223-6344
Fax: (61) 322-9948
Data: 6-3-01
Se nhor Pre si den te,
Em adi ta men to ao ofí cio nº 1, de 23 de fe ve re i ro

cor ren te.
Em vir tu de do fa le ci men to do Go ver na dor Má rio

Co vas, per mi to-me su ge rir o adi a men to de mi nha
con vo ca ção mar ca da para ama nhã, dia 7 do cor ren te, 
às 14h30.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Fica fi -
xa da a data de 13 de mar ço, pró xi ma ter ça-fe i ra, às
14h30, para o com pa re ci men to do Sr. Mi nis tro Cel so
La fer.

O ofí cio lido será ane xa do ao pro ces sa do do
Re que ri men to nº 6, de 2001.

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 Tas so Ro sa do.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 242-L-PFL/2001

Bra sí lia, 2 de mar ço 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
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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 2.062-63, de 23 de fe ve re i ro de
2001, que ”Alte ra a le gis la ção do im pos to de ren da 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 Eli seu Re sen de
Su plen te:
De pu ta do Yvo nil ton Gon çal ves
Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -

ra, Lí der do Blo co Par la men tar PFL/PST.

Ofí cio nº 27/2001

Bra sí lia, 6 de mar ço de 2001

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

cio Arru da (PCdoB) para in te grar como su plen te a
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, em subs ti tu i ção ao de pu ta do Agne lo
Qu e i roz (PCdoB).

Ao en se jo re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes tos
de ele va da es ti ma. – De pu ta do Edu ar do Cam pos,
Lí der do Blo co PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Ja drer Bar ba lho) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 28/01 -GLPFL

Bra sí lia, 5 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Wal -

deck Orne las para subs ti tu ir o Se na dor Djal ma Bes -
sa, como su plen te, no Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar.

Aten ci o sa men te,  – Fran ce li no Pe re i ra, Lí der
do PFL, em exer cí cio.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção a in di ca ção da Li de ran ça do Par ti do da Fren te
Li be ral para o Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men -
tar.

As Srªs e os Srs. que a apro vam que i ram per ma -
ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
O Se na dor Wal deck Orne las aca ba de ser ele i to 

e com ple ta rá o man da to do Se na dor Djal ma Bes sa
como su plen te do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la -
men tar.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca às Srªs e aos Srs. Se na do res que,
em bo ra não haja ses são ama nhã, o re gis tro de com -
pa re ci men to será fe i to na Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so
Ro sa do.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2001

Alte ra o art. 4º da Lei Com ple men tar 
nº 26, de 11 de se tem bro de 1975, para
dis por so bre a mo vi men ta ção, pelo tra ba -
lha dor de sem pre ga do, da con ta vin cu la -
da no Pro gra ma de For ma ção do Pa tri -
mô nio do Ser vi dor Pú bli co (PASEP) e do
Pro gra ma de Inte gra ção So ci al (PIS) e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 4º da Lei Com ple men tar nº  26, de

11 de se tem bro de 1975, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

”Art. 4º As im por tân ci as cre di ta das nas 
con tas in di vi du a is dos par ti ci pan tes do
PIS-PASEP são ina li e ná ve is, im pe nho rá ve is 
e so men te po de rão ser uti li za das pelo tra ba -
lha dor ou ser vi dor pú bli co ou seus de pen -
den tes, se for o caso, nas se guin tes si tu a -
ções: (NR)

I – de sem pre go in vo lun tá rio, por mais
de seis me ses, de vi da men te com pro va do;
(AC)

II – apo sen ta do ria, trans fe rên cia para
a re ser va re mu ne ra da, re for ma ou in va li dez
do ti tu lar da con ta in di vi du al, con ce di da nos
ter mos do Re gi me Ge ral da Pre vi dên cia So -
ci al ou das nor mas que re gem o re gi me
apli cá vel aos ser vi do res ci vis e mi li ta res;
(AC)

III – fa le ci men to do tra ba lha dor, sen do
o sal do pago a seus de pen den tes, ha bi li ta -
dos pe ran te a Pre vi dên cia So ci al, ou aos
su ces so res, me di an te al va rá ju di ci al, ex pe -
di do a re que ri men to do in te res sa do, in de -
pen den te de in ven tá rio ou ar ro la men to; (AC)

IV – quan do o tra ba lha dor ou qual quer
um de seus de pen den tes for aco me ti do de
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ne o pla sia ma líg na ou pela Sín dro me da
Imu no de fi ciên cia Adqui ri da – AIDS“. (AC)

Art. 2º Revoga-se o § 1º do art. 4º da Lei
Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Os re cur sos ar re ca da dos para fi nan ci ar o Pro -
gra ma de Inte gra ção So ci al (PIS) e o Pro gra ma de
For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co
(PASEP) fo ram, na pro mul ga ção da Cons ti tu i ção Fe -
de ral de 1988, trans fe ri dos para o fi nan ci a men to do
Se gu ro-De sem pre go. Atu al men te, os tra ba lha do res
da ini ci a ti va pri va da e os ser vi do res pú bli cos re ce bem 
um abo no, no va lor de um sa lá rio mí ni mo anu al,
quan do per ce bem até dois sa lá ri os mí ni mos de re mu -
ne ra ção men sal, ou re ce bem as im por tân ci as cre di ta -
das a tí tu lo de ju ros e re sul ta dos lí qui dos, quan do a
sua re mu ne ra ção men sal é su pe ri or àque le pa ta mar.
Não há mais in di vi du a li za ção de con tas, mas há um
nú me ro sig ni fi ca ti vo de con tas in di vi du a li za das re ma -
nes cen tes, tor na das ina ces sí ve is para os ti tu la res.

Em nos so en ten di men to, não faz mais sen ti do
man ter tais va lo res in to cá ve is, como mera re ser va
ban cá ria. As con tas in di vi du a li za das es tão em pro -
ces so de ex tin ção. De ve mos pro mo ver uma pa u la ti na
li be ra ção des ses cré di tos, es pe ci al men te quan do se
tra tar de ti tu lar tra ba lha dor de ba i xa ren da ou de sem -
pre ga do. A face mais vi sí vel da in jus ti ça que re pre -
sen ta a exis tên cia dos de pó si tos, com bi na da com a
im pos si bi li da de de mo vi men tá-los, diz res pe i to ao de -
sem pre go. Enquan to os sal dos são uti li za dos para fi -
nan ci ar pro je tos de de sen vol vi men to e o pa ga men to
do Se gu ro-De sem pre go, o tra ba lha dor, ti tu lar da con -
ta, pode es tar, ele pró prio, em si tu a ção de ne ces si da -
de.

Em al gum mo men to do pas sa do, esse tra ba lha -
dor já con tri bu iu para o de sen vol vi men to do País com
seu tra ba lho. Não é jus to que ele te nha que es pe rar
pela ge ne ra li za ção dos be ne fí ci os do de sen vol vi men -
to eco nô mi co e so ci al como úni ca re tri bu i ção por um
di re i to que é seu, um va lor que se en con tra re gis tra do
em seu nome. Enfim, um ci da dão em ne ces si da de, di -
an te de um ex tra to ban cá rio, no qual es tão re gis tra -
das im por tân ci as que ele sem pre com pu tou como
suas e que, in fe liz men te, não po dem ser uti li za das
para aten der às suas ne ces si da des bá si cas.

Essa li be ra ção pode até ser eco no mi ca men te
re co men dá vel, pois, mu i tas ve zes, o cus to de ma nu -
ten ção e ad mi nis tra ção des sas con tas pode ser até

su pe ri or ao dos va lo res exis ten tes em de pó si to ou
cre di ta dos a tí tu lo de ju ros e atu a li za ção mo ne tá ria.
De qual quer for ma, não ha ve rá um im pac to con si de -
rá vel so bre os re cur sos dis po ní ve is para fi nan ci a men -
to dos pro je tos de de sen vol vi men to. O vo lu me de mo -
e da dis po ní vel para o exer cí cio das fun ções do
BNDES — Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco -
nô mi co e So ci al e do FAT — Fun do de Ampa ro ao Tra -
ba lha dor não fi ca rá com pro me ti do.

Cre mos que a le gis la ção que rege o Se gu ro-De -
sem pre go não aten de a to das as ne ces si da des dos
de sem pre ga dos, ra zão pela qual con si de ra mos jus ta
a li be ra ção dos sal dos do PIS-PASEP, após o de cur so 
do pra zo de seis me ses du ran te o qual o tra ba lha dor
go zou da que le be ne fí cio.

Man te mos as de ma is hi pó te ses de mo vi men ta -
ção dos sal dos, pre vis tas nas nor mas que re gem o
tema na atu a li da de.

Espe ra mos con tar com o apo io dos no bres Pa -
res para a apro va ção da pre sen te pro po si ção. Tra -
ta-se de Pro je to de Lei com fun da men tos jus tos que,
uma vez apro va do, po de rá mi no rar as di fi cul da des
en fren ta das por mu i tos tra ba lha do res de sem pre ga -
dos.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2001. – Se na -
dor Ger son Ca ma ta.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 26
DE 11 DE SETEMBRO DE 1975

Alte ra dis po si ções da le gis la ção
que re gu la o Pro gra ma de Inte gra ção So -
ci al (PIS) e o Pro gra ma de For ma ção do
Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co (PASEP).

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

eu san ci o no a se guin te Lei Com ple men tar:
...
Art 4º As im por tân ci as cre di ta das nas con tas in di -

vi du a is dos par ti ci pan tes do PIS-PASEP são ina li e ná ve -
is, im pe nho rá ve is e, res sal va do o dis pos to nos pa rá gra -
fos des te ar ti go, in dis po ní ve is por seus ti tu la res.

§ 1º  Ocor ren do ca sa men to, apo sen ta do ria, trans -
fe rên cia para a re ser va re mu ne ra da, re for ma ou in va li -
dez do ti tu lar da con ta in di vi du al, po de rá ele re ce ber o
res pec ti vo sal do, o qual, no caso de mor te, será pago a
seus de pen den tes, de acor do com a le gis la ção da Pre -
vi dên cia So ci al e com a le gis la ção es pe cí fi ca de ser vi -
do res ci vis e mi li ta res ou, na fal ta da que les, aos su ces -
so res do ti tu lar, nos ter mos da lei ci vil.
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§ 2º Será fa cul ta da, no fi nal de cada exer cí cio fi -
nan ce i ro pos te ri or da aber tu ra da con ta in di vi du al, a
re ti ra da das par ce las cor res pon den tes aos cré di tos
de que tra tam as alí ne as b e c do art. 3º.

§ 3º Aos par ti ci pan tes ca das tra dos há pelo me -
nos 5 (cin co) anos e que per ce bam sa lá rio men sal
igual ou in fe ri or a 5 (cin co) ve zes o res pec ti vo sa lá rio
mí ni mo re gi o nal, será fa cul ta do, ao fi nal de cada exer -
cí cio fi nan ce i ro, re ti ra da com ple men tar que per mi ta
per fa zer va lor igual ao do sa lá rio mí ni mo re gi o nal
men sal vi gen te, res pe i ta das as dis po ni bi li da des de
suas con tas in di vi du a is.
....................................................................................

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 1975; 154º da Inde -
pen dên cia e 87º da Re pú bli ca. – ERNESTO GEISEL
– José Car los So a res Fre i re.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 16, DE 2001

Dis põe so bre a con ces são de tí tu lo
de trans fe rên cia de pos se e de do mí nio
das mo ra di as fi nan ci a das com re cur sos
do Orça men to Ge ral da União, pre fe ren ci -
al men te à mu lher.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Nos pro gra mas de pro du ção e dis tri bu i -

ção de mo ra di as pro mo vi dos pelo Po der Pú bli co e fi -
nan ci a dos com re cur sos do Orça men to Ge ral da
União, sem con tra par ti da fi nan ce i ra do ad qui ren te, o
tí tu lo de trans fe rên cia de pos se e de do mí nio será
con fe ri do pre fe ren ci al men te à mu lher, in de pen den te -
men te do seu es ta do ci vil.

Pa rá gra fo úni co. É ve da da a trans fe rên cia de
pos se a quem de ti ver pro pri e da de de imó vel ur ba no.

Art. 2º Nos pro gra mas de dis tri bu i ção de mo ra -
di as de que tra ta o art. lº, será es ta be le ci da uma cota
mí ni ma de cin qüen ta por cen to de mo ra di as, des ti na -
da à mu lher de ba i xa ren da.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i to do dis pos to no ca -
put, con si de ra-se mu lher de ba i xa ren da a que de ti -
ver ren da fa mi li ar men sal in fe ri or a três sa lá ri os mí ni -
mos.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Vá ri as po lí ti cas pú bli cas têm sido im ple men ta -
das ao lon go da his tó ria re cen te do País, com vis tas à
cor re ção das inú me ras des van ta gens en tre os se xos
que in sis tem em ocor rer, ape sar da luta pela igual da -

de en tre ho mens e mu lhe res. Mas es sas ten ta ti vas
não têm al can ça do um se tor de ex tre ma im por tân cia
para a mu lher: o se tor ha bi ta ci o nal.

Não obs tan te a Cons ti tu i ção Fe de ral aco lha en -
tre seus man da men tos o di re i to à mo ra dia, que ema -
na na tu ral men te da con di ção hu ma na de so bre vi vên -
cia, as po lí ti cas go ver na men ta is di ri gi das à mu lher,
nes se se tor, pra ti ca men te ine xis tem. Res sal te-se que 
a po lí ti ca ha bi ta ci o nal, hoje pra ti ca da, ig no ra a ten -
dên cia da com po si ção da fa mí lia bra si le i ra, con fir ma -
da no úl ti mo Cen so. Da dos do IBGE con fir mam que o
nú me ro de mu lhe res já su pe ra o de ho mens em qua -
se 3 mi lhões, o que faz da po pu la ção fe mi ni na apro xi -
ma da men te 51% do to tal.

A si tu a ção tor na-se ain da mais sé ria se con si -
de rar mos os fa to res que fa vo re cem a ma nu ten ção, no 
País, de um enor me con tin gen te de mu lhe res em si tu -
a ção de ex tre ma po bre za: es cas sez de bens, mer ca -
dos ina ces sí ve is e pou cas opor tu ni da de de em pre go.
Con si de re-se, tam bém, que as mu lhe res cos tu mam
re ce ber sa lá ri os in fe ri o res aos dos ho mens mes mo
quan do ocu pam po si ções se me lhan tes. Isso, por si
só, já é des van ta jo so. Con tu do, mu i tas mu lhe res só
têm aces so ao mer ca do in for mal de tra ba lho, que
paga sa lá ri os ain da me no res. Tudo isso leva a uma di -
fi cul da de in trans po ní vel na aqui si ção de casa pró pria.

Essas cir cuns tân cia tor nam-se par ti cu lar men te
cru éis quan do se ob ser va que um nú me ro ex pres si vo
de mu lhe res de ba i xa ren da res pon de pela guar da e
cri a ção dos fi lhos. Afi nal, é a mu lher o sus ten tá cu lo da 
fa mí lia; é ela a par te com pro va da men te mais es tá vel
da cé lu la fa mi li ar bra si le i ra, so bre tu do nas ca ma das
de me nor po der aqui si ti vo. Em suma, em que pese o
ines ti má vel va lor da pre sen ça do ho mem no lar, a mu -
lher res pon de – hoje mais do que nun ca – pela re pro -
du ção so ci al da fa mí lia e nela es tão am pa ra dos os fi -
lhos des ta Na ção.

Com esse pen sa men to, e bus can do, ade ma is,
fa zer cum prir dis po si ti vos cons ti tu ci o na is de ex tre ma
im por tân cia para o País, apre sen ta mos esta pro pos -
ta, que be ne fi cia não à mu lher iso la da men te, mas à
fa mí lia que ela re pre sen ta. Lem bre mos que, sob esse 
as pec to, a Car ta Mag na é cla ra: es ta be le ce, em seu
art. 226, que “A fa mí lia, base da so ci e da de, tem es pe -
ci al pro te ção do Esta do.” Cabe-nos, por tan to, pro te -
gê-la.

Assim, urge que bus que mos a ado ção de me di -
das di fe ren ci a das de pro te ção dos di re i tos cons ti tu ci -
o nal men te ga ran ti dos – en tre eles, o da mo ra dia e da
pro te ção da fa mí lia – e a pro mo ção de po lí ti cas vol ta -
das aos seg men tos po pu la ci o na is mais vul ne rá ve is,
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no caso es pe cí fi co, as mu lhe res de ba i xo po der aqui -
si ti vo.

Em face do ex pos to, ci en tes de ser esta uma no -
bre ca u sa com vis tas a mi no rar o gra vís si mo pro ble -
ma das de si gual da des no País e a re du zir as di fi cul -
da des de aces so das mu lhe res, e con se qüen te men te
das fa mí li as, de ba i xa ren da a esse bem in dis pen sá -
vel, que é a mo ra dia, es pe ra mos me re cer o apo io dos
no bres Pa res a nos sa pro pos ta.

Sa las das Ses sões, 7 de mar ço de 2001. – Se -
na dor Ma u ro Mi ran da.

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

 O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Os
pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co -
mis sões com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 187, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 

Re cur so nº 31, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 187, de 1999, de au to -
ria do Se na dor Jor ge Bor nha u sen, que mo -
di fi ca a Lei nº 9.096, de 1995, com a fi na li -
da de de am pli ar o pra zo de fi li a ção par ti dá -
ria, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.175, de
2000, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Sér gio Ma -
cha do, com os vo tos con trá ri os dos Se na do -
res Artur da Tá vo la, Ro ber to Re quião e, em
se pa ra do, do Se na dor Antô nio Car los Va la -
da res.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni co.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so
Ro sa do.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 67, DE 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral,

Re que i ro, nos ter mos do art. 279, in ci so III, do
Re gi men to Inter no, adi a men to da dis cus são do Pro je -
to de Lei do Se na do nº 187, de 1999, a fim de ser re a li -
za da no dia 5 de abril de 2001.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2001. – José
Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 68, DE 2001

Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral re que i ro adi a men to da
dis cus são do Pro je to de Lei do Se na do nº 187, de
1999, que ”mo di fi ca a Lei nº 9.096, de 1995, com a fi -
na li da de de am pli ar o pra zo de fi li a ção par ti dá ria“, a
fim de ser fe i ta na ses são de 13 de mar ço do cor ren te.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2001. – Ro -
me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o Re que ri men to nº 67, de 2001, de au to ria do
Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Eu
gos ta ria de sa ber se a esse pro je to po de rá ain da ser
apre sen ta da al gu ma emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Devo
in for má-lo de que o pra zo já está es go ta do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
vo ta ção o Re que ri men to nº 68, de 2001, do Se na dor 
José Edu ar do Du tra, que pro põe o adi a men to da
dis cus são para 05 de abril de 2001.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Pre si den te, con tra o voto do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re gis -
tra do o voto da Li de ran ça do PFL.

Fica pre ju di ca do o Re que ri men to nº 68, de
2001, do Se na dor Ro me ro Jucá. 

A ma té ria re tor na rá à Ordem do Dia no pró xi mo
dia 5 de abril.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 213, de 1999 (nº
295/93, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da à
Rá dio Pa ra na í ba Ltda. para ex plo rar ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de 
de Itum bi a ra, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 310, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le -
la, com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do
e Jef fer son Pe res.

Em dis cus são o pro je to, 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.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º
213, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 41, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 213, de 1999 (nº 295, de
1993, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 213, de 1999 (nº 295,
de 1993, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio Pa ra na í ba
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Itum bi a ra, Esta do de Go iás.

Sala de Re u niões da Co mis são, 7 de mar ço de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Ante ro
Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 41, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e     eu,  Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do 
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº     , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da a Rá dio Pa ra na í ba Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Itum bi -
a ra, Esta do de Go iás.

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

to s/nº, de 29 de ju lho de 1992, que re no va por dez
anos, a par tir de 10 de ju nho de 1985, a con ces são
ou tor ga da a Rá dio Pa ra na í ba Ltda. para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Itum bi a ra, Esta -
do de Go iás.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 242, de 1999 (nº
127/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Clu be de Ita pe va Ltda. para ex plo rar ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Ita pe va, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 353, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Lu zia To le do, com abs ten ção da
Se na do ra He lo í sa He le na.

Em dis cus são o pro je to, 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.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a
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re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º
242, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 42, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 242, de 1999 (nº 127, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 242, de 1999 (nº
127, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Clu be de
Ita pe va Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di od fu sâo so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Ita pe va, Esta do de
São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 7 de mar ço de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Ante ro
Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 42, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos
ter mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro -
mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de Rá dio Clu be de Ita pe va Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di od fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Ita pe va,
Esta do de São Pa u lo.

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

to s/nº, de 4 de se tem bro de 1998, que re no va por dez
anos, a par tir de lº de maio de 1994, a con ces são de
Rá dio Clu be de Ita pe va Ltda. para ex plo rar, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Ita pe va, Esta do de São
Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 293, de 1999 (nº 
230/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio 
Cor re io do Vale Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Ma man gua pe, Esta do
da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 313, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ney Su as su na, com abs ten ções
dos Se na do res Ge ral do Cân di do e Jef fer son 
Pe res.

Em dis cus são o pro je to, 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.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º
293, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 43
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 293, de 1999 (nº 230, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 293, de 1999 (nº
230, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Cor re io do
Vale Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no -
ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ma man gua -
pe, Esta do da Pa ra í ba.
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Sala de Re u niões da Co mis são, 27 de mar ço
de 2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Ante ro
Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 43               , DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos
ter mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro -
mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
a Rá dio Cor re io do Vale Ltda. para ex plo -
ra ra ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na lo ca li da de de
Ma man gua pe, Esta do da Pa ra í ba.

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

ria nº 260, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são a Rá dio Cor re io do Vale Ltda. para ex plo -
rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na lo ca li da de de Ma man gua pe, Esta do da Pa ra í ba.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 2, de 2000 (nº
89/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Pa i que rê Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Lon dri na, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 357, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias, com abs ten ção da Se -
na do ra He lo í sa He le na.

Em dis cus são o pro je to, 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.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º 2,
de 2000, que será lido pelo Sr. 1o Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 44, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 2, de 2000 (nº 89, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 2, de 2000 (nº 89,
de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que re no va a con ces são da Rá dio Pa i que rê Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda 
mé dia na ci da de de Lon dri na, Esta do do Pa ra ná.

Sala de Re u niões da Co mis são, 7 de mar ço de 
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Ante ro
Paes de Bar ros

ANEXO AO PARECER Nº                     ,DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu,   Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de Rá dio Pa i que rê Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Lon dri na, Esta -
do do Pa ra ná.

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

to s/nº, de 13 de maio de 1997, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são de
Rá dio Pa i que rê Ltda. para ex plo rar, sem di re i to de ex -
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clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Lon dri na, Esta do do Pa ra ná.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 3, de 2000 (nº
90/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Di fu so ra Apu ca ra na Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Apu ca ra na, Esta do do
Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 486, de 2000,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Osmar Dias, com abs ten ções dos Se na do res
Ge ral do Cân di do e Jef fer son Pe res.

Em dis cus são o pro je to, 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.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º 3,
de 2000, que será lido pelo Sr. 1o Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 45, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 3, de 2000 (nº 90, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 3, de 2000 (nº 90,
de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que re no va a con ces são da Rá dio Di fu so ra Apu -
ca ra na Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Apu ca ra na, Esta do 
do Pa ra ná.

Sala de Re u niões da Co mis são, 7 de mar ço de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor, Anto nio Car los Va la da res – Ante ro
Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 45, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, e
eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do art.
48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO  Nº  , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de Rá dio Di fu so ra Apu ca ra na Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Apu ca -
ra na, Esta do do Pa ra ná.

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

to s/nº, de 26 de maio de 1997, que re no va por dez
anos, a par tir de lº de maio de 1994, a con ces são de
Rá dio Di fu so ra Apu ca ra na Ltda. para ex plo rar, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Apu ca ra na, Esta do 
do Pa ra ná.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 22, de 2000 (nº
264/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Bra sil 
Ama zô nia Co mu ni ca ção e Empre en di men -
tos Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
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são so no ra em on das mé di as na ci da de de
Aba e te tu ba, Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 471, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio, com abs ten ção do Se -
na dor Jef fer son Pe res.

Em dis cus são o pro je to, 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.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa).
Apro va do.
O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º 22,
de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 46, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 22, de 2000 (nº 264, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 22, de 2000 (nº
264, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga con ces são à Bra sil Ama zô nia
Co mu ni ca ção e Empre en di men tos Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Aba e te tu ba, Esta do do Pará.

Sala de Re u niões da Co mis são, 7 de mar ço de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Ante ro
Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 46, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, e
eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do art.
48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são a Bra sil Ama zô nia Co mu ni ca ção e
Empre en di men tos Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na lo ca li da de de Aba e te tu ba, Esta -
do do Pará.

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

to s/nº, de 28 de de zem bro de 1998, que ou tor ga con -
ces são a Bra sil Ama zô nia Co mu ni ca ção e Empre en -
di men tos Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na lo ca li da de de Aba e te tu ba, Esta do
do Pará.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 86, de 2000 (nº
222/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Empre sa Cha pa den se de Co mu ni ca ção
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Cha pa dão do Sul, Esta do de Mato Gros -
so do Sul , ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 859, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Lú dio Co e lho.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, não me con te nho por que esta é uma
opor tu ni da de que te nho de fa lar um pou co do meu
Esta do, de fa lar a res pe i to de Cha pa dão do Sul, um
dos mais prós pe ros Mu ni cí pi os de Mato Gros so do
Sul, aber to e do mi na do por uma eco no mia pu jan te,
pela mais for te agri cul tu ra do Esta do. 

A co mu ni da de des se Mu ni cí pio, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, há mu i to tem po an se ia por
uma emis so ra de fre qüên cia mo du la da como essa,
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que, te nho cer te za, será apro va da pelo Se na do da
Re pú bli ca. Eu, que co nhe ço o Mu ni cí pio, os an se i os
da sua co mu ni da de, e que sei o quan to ela es pe ra por 
essa con ces são, agra de ço a to dos que co la bo ra ram
para a efe ti va ção des se ato, que, te nho cer te za, con -
ta rá com a apro va ção de to dos os Srs. Se na do res.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A ma -
té ria con ti nua em dis cus são. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en -
cer ro a dis cus são.

Em vo ta ção.

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 do.

O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º
86, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 47, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 86, de 2000 (nº 222, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 86, de 2000 (nº
222, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à Empre sa Cha pa -
den se de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de Cha pa dão do Sul, Esta do de Mato Gros so do
Sul.

Sala de Re u niões da Co mis são, 7 de mar ço de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Ante ro
Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 47, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
a Empre sa Cha pa den se de Co mu ni ca ção 
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
lo ca li da de de Cha pa dão do Sul, Esta do
de Mato Gros so do Sul.

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

ria nº 266, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são a Empre sa Cha pa den se de Co mu ni ca ção
Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na lo ca li da de de Cha pa dão do
Sul, Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 122, de 2000 (nº 
308/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio 
De bie Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci -
da de de Iva i po rã, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 871, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias.

Em dis cus são o pro je to, 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.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º
122, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 48, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 122, de 2000 (nº 308, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 122, de 2000 (nº
308, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio De bie Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Iva i po rã, Esta do do
Pa ra ná.

Sala de Re u niões da Co mis são, 7 de mar ço de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Ante ro
Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 48, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
a Rá dio De bie Ltda. para ex plo rar ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na lo ca li da de de Iva i po rã,
Esta do do Pa ra ná.

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

ria nº 258, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são a Rá dio De bie Ltda. para ex plo rar, por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na lo ca li da de
de Iva i po rã, Esta do do Pa ra ná.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 10:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 14-A, de 2001, do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, so li ci tan do 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, de sua au to ria.

Em vo ta ção o re que ri men to.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, ao Se na dor
Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, quan do o emi nen te Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra apre sen tou esse pro je to – e foi S. Exª à Co mis são 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia –, em que pe -
sem os ar gu men tos que de ve ri am ser ana li sa dos, ou
seja, a si tu a ção dos man da tos dos di ri gen tes do Po -
der Ju di ciá rio, aler tei S. Exª para o fato de que es tá va -
mos, por meio de um pro je to de lei, al te ran do uma lei
com ple men tar, quan do o ór gão má xi mo, a nos sa
Cons ti tu i ção, já dis ci pli na va a ma té ria. 

Vejo hoje, com mu i ta ale gria, que o Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, que traz – ou tra zia – no seu pro je to
uma ati tu de al ta men te lou vá vel, o re ti ra, aco lhen do
eu não di ria a mi nha su ges tão, mas a sua pró pria
cons ciên cia de ho mem pú bli co, para me lho rá-lo. 

Sr. Pre si den te, que ro fa zer esse re gis tro por que
vejo com mu i ta ale gria a re ti ra da do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o Re que ri men to n.º 14-A, de 2001.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.) 

Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 276, de 2000, vai

de fi ni ti va men te ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 11:
REQUERIMENTO Nº 15, DE 2001
Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 15, 

de 2001, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, so li ci tan do a tra -
mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei do Se na do nº 252,
de 2000, com os de nºs 151 e 353, de 1999, que já se
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en con tram apen sa dos, por ver sa rem so bre o mes mo
as sun to.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te: 

REQUERIMENTO Nº 69, DE 2001

Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so
III, do art. 279, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, re que i ro adi a men to da vo ta ção do Re que ri -
men to nº 15, de 2001, que so li ci ta a tra mi ta ção con -
jun ta do Pro je to de Lei do Se na do nº 252, de 2000,
com os de nºs 151 e 353, de 1999, que já se en con -
tram apen sa dos, por ver sa rem so bre o mes mo as -
sun to, a fim de ser fe i ta na ses são de 13 de mar ço do
cor ren te.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2001. –  Ro -
me ro Juca.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de sa ber qual é a jus ti fi -
ca ti va do Se na dor Ro me ro Jucá para apre sen tar re -
que ri men to de adi a men to de apen sa men to.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, re ti ro o re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 70, DE 2001

Re ti ra da de re que ri men to.
Re que i ro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I,

do Re gi men to Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti -
vo, do Re que ri men to nº 69, de 2000.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2001 – Ro me -
ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o Re que ri men to nº 70, de 2001.

As Sras. e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa).

Apro va do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Ten do

em vis ta a re ti ra da do re que ri men to fe i ta pelo Se na -
dor Ro me ro Jucá, re to ma mos a vo ta ção do re que ri -
men to de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

Em vo ta ção o Re que ri men to n.º 15, de 2001.
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 (Ja der Bar ba lho) – Item 12:

REQUERIMENTO Nº 16, DE 2001
Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -

men to nº 16, de 2001, do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta
do Pro je to de Lei do Se na do nº 595, de
1999, com os de nºs 545, 582, 665 e 681,
de 1999, que já se en con tram apen sa dos,
por re gu la rem a mes ma ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.) 
Apro va do. 
O Pro je to de Lei do Se na do nE 595, de 1999,

per de o seu ca rá ter ter mi na ti vo e pas sa a tra mi tar em
con jun to com os de nEs 545, 582, 665 e 681, de 1999. 

As ma té ri as vão ao exa me das Co mis sões de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de Assun tos Eco nô -
mi cos. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 13:

REQUERIMENTO Nº 17, DE 2001
Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -

men to nº 17, de 2001, do Se na dor Pe dro
Si mon, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 39,
de 2000, com as de nºs 29 e 39, de 1999,
que já se en con tram apen sa das, por ver sa -
rem so bre o mes mo as sun to.

Em vo ta ção o re que ri men to. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.) 
Apro va do. 
A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nE 39, de

2000, pas sa a tra mi tar em con jun to com as de nEs 29 e
39, de 1999. 

As ma té ri as re tor nam ao exa me da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Esgo -
ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men -
to nº 64, de 2001, lido no Expe di en te, de au to ria do
Se na dor Ber nar do Ca bral e ou tros Srs. Se na do res,
so li ci tan do que o tem po des ti na do aos ora do res da
Hora do Expe di en te de ses são a ser opor tu na men te
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mar ca da seja de di ca do a ho me na ge ar o jor nal  Tri bu -
na da Impren sa, pelo trans cur so dos seus 50 anos
de fun da ção.

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.
Fica pre ju di ca do o Re que ri men to nº 785, de

1999, lido na ses são de 13 de de zem bro de 1999.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -

sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to n.º 65,
de 2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro -
je to de Re so lu ção nE 25, de 1998. 

Em vo ta ção. (Pa u sa.) 
A SRA EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT – RS) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção. 
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Tem a

pa la vra V. Exª para en ca mi nhar. 
A SRA EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT – RS. 

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não pre ten do
en trar no mé ri to do pro je to, que é de mi nha au to ria,
até por que en ten do que o mo men to mais ade qua do
para tal é o da sua vo ta ção nes te ple ná rio. 

Mas que ro, nes te mo men to, pe din do o apo io
dos Srs. Par la men ta res para a ur gên cia so li ci ta da,
res sal tar a sen si bi li da de das Li de ran ças de to dos os
Par ti dos – que pron ta men te se so ma ram à idéia de
agi li zar a tra mi ta ção des se pro je to –, bem como da
Mesa Di re to ra da Casa, es pe ci al men te na fi gu ra do
Pre si den te. S. Exªs sen si bi li za ram-se com o ape lo fe i -
to pela Ban ca da fe mi ni na em fa vor do pro je to, que já
se en con tra va pron to para ser vo ta do há pra ti ca men te 
um ano, por tan to, pron to para vir ao ple ná rio. 

É gran de a luta e a cam pa nha que se tra va no
País e no mun do para que em to dos os ór gãos, em to -
dos os es pa ços nos qua is se pode cha mar a aten ção,
va lo ri zar e re fle tir so bre a ques tão de gê ne ro – a par ti -
ci pa ção da mu lher na so ci e da de – isso se efe ti ve.

Cer ta men te, a par tir da apro va ção des se pro je -
to, na pró xi ma se ma na, es ta re mos in clu in do o Se na -
do Fe de ral en tre os ór gãos, as en ti da des e as ins ti tu i -
ções que têm o com pro mis so com a luta pela igual da -
de e va lo ri za ção da mu lher.

De i xo aqui o nos so agra de ci men to às Li de ran -
ças, ao Pre si den te da Casa, e o meu pe di do para a
apro va ção des se re que ri men to. Opor tu na men te fa la -
re mos so bre o mé ri to.

Obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o Re que ri men to n.º 65, de 2001, de ur gên cia
para o Pro je to de Re so lu ção nº 25, de 1998.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o re que ri men to.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se qüen te,
nos ter mos do Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 66, de 
2001, lido no Expe di en te, de au to ria do no bre Se na -
dor Ro nal do Cu nha Lima e ou tros Srs. Se na do res, so -
li ci tan do que o tem po des ti na do aos ora do res da Hora 
do Expe di en te da ses são do dia 15 do cor ren te mês
seja de di ca do a co me mo rar o cen te ná rio de nas ci -
men to de Arge mi ro de Fi gue i rê do.

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 (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

São li dos os se guin tes:

PARECERES NºS 49, 50 e 51, DE 2001

So bre o Pro je to de Re so lu ção nº 25,
de 1998, de au to ria da Se na do ra Emi lia
Fer nan des, que “Insti tui o Di plo ma Mu -
lher Ci da dã Bert ha Lutz e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

PARECER Nº 49, DE 2001
(Da Comissão de Educação)

Re la tor: Se na dor Joel de Hol lan da
Vem a esta Co mis são, para aná li se e de li be ra -

ção, o Pro je to de Re so lu ção nº 25, de 1990, que ins ti -
tui o Di plo ma Mu lher Ci da dã Bert ha Lutz vi san do o re -
co nhe ci men to da mu lher bra si le i ra que te nha ofe re ci -
do co la bo ra ção re le van te à de fe sa dos di re i tos da mu -
lher, a ser con fe ri do anu al men te a cin co in di ca das.

I – Do Re la tó rio

Tal ho me na gem terá lu gar, a cada ano, du ran te
a ses são es pe ci al do Se na do Fe de ral que co me mo ra
o Dia Inter na ci o nal da Mu lher – 8 de mar ço.

As in di ca ções se rão en ca mi nha das à Mesa Di -
re to ra acom pa nha das de cur ri cu lum vi tae e de jus ti -
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fi ca ti va, até 1º de no vem bro do ano an te ri or. Enti da -
des de âm bi to na ci o nal que de sen vol vam ati vi da des
re la ci o na das à pro mo ção e va lo ri za ção da mu lher po -
de rão fa zer uma in di ca ção a cada ano.

A apre ci a ção das in di ca ções e es co lha das
agra ci a das será fe i ta por Con se lho com pos to por Se -
na do res, in di ca dos por cada par ti do po lí ti co com re -
pre sen ta ção no Se na do Fe de ral.

A cada ano o Pre si den te da ses são será es co -
lhi do en tre os in te gran tes do Con se lho.

Após a de li be ra ção so bre as cin co ho me na ge a -
das, seus no mes se rão en ca mi nha dos à Mesa Di re to -
ra, que os tor na rá pú bli cos na ses são es pe ci al com
este fim.

O his tó ri co da vida da pa u lis ta Bert ha Ma ria Jú -
lia Lutz, re la ta do na jus ti fi ca ção do pro je to em tela, é
ra zão mais que su fi ci en te para tal ho me na gem.

II – Do Voto

Di an te do ex pos to, e con si de ran do que o Con -
gres so Na ci o nal ins ti tu iu, atra vés do De cre to Le gis la -
ti vo nº 7, de 23 de no vem bro de 1972, a Ordem do
Con gres so Na ci o nal, con ces são ho no rí fi ca des ti na da 
a pes so as fí si cas e ju rí di cas, na ci o na is ou es tran ge i -
ras, que dis põem do re co nhe ci men to do Po der Le gis -
la ti vo bra si le i ro, so mos pela apro va ção do Pro je to de
Re so lu ção nº 25, de 1998, su ges tão opor tu na e per ti -
nen te da emi nen te Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Sala da Co mis são, 10 de no vem bro de 1998. –
Pre si den te Even tu al, João Fran ça – Re la tor, Joel de
Ho lan da – Elcio Álva res – João Ro cha – Ro me ro
Juca – Le o nel Pa i va – Fran ce li no Pe re i ra – Jo nas
Pi nhe i ro – José Fo ga ça – Sér gio Ma cha do – Beni
Ve ras – Jef fer son Pe res – Lú cio Alcân ta ra – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Fer nan des Amo rim – Djal ma
Bes sa.

PARECER Nº 50, 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 Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

O Pro je to de Re so lu ção nº 25, de 1998, apre -
sen ta do pela no bre Se na do ra Emí lia Fer nan des, cria
o Di plo ma Mu lher-Ci da dã Bert ha Lutz, com o in tu i to
de pre mi ar, anu al men te, per so na li da des fe mi ni nas
que te nham se des ta ca do na luta pela de fe sa dos di -
re i tos da mu lher.

O pro je to pre vê que o Di plo ma será con fe ri do a
cin co mu lhe res de di fe ren tes áre as de atu a ção, em

ses são do Se na do Fe de ral con vo ca da para esse fim,
den tro da agen da de ati vi da des que mar cam o Dia
Inter na ci o nal da Mu lher, 8 de mar ço.

A se le ção das can di da tu ras apre sen ta das será
re a li za da por um Con se lho cons ti tu í do para esta fi na -
li da de, que apre ci a rá os no mes que te nham sido en -
ca mi nha dos à Mesa Di re to ra do Se na do Fe de ral até o 
dia 1º de no vem bro do ano ime di a ta men te an te ri or.

As men ci o na das can di da tu ras po de rão ser su -
ge ri das por qual quer en ti da de, go ver na men tal ou
não, cuja ati vi da de seja re la ci o na da à pro mo ção e va -
lo ri za ção da mu lher.

Em aná li se na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral, após ter re ce bi do
pa re cer fa vo rá vel da Co mis são de Edu ca ção, o pro je -
to em exa me não re ce beu emen das no pra zo re gi -
men tal.

II – Aná li se

O Con gres so Na ci o nal, em boa hora, vem re ve -
ren ci ar, com a cri a ção do Di plo ma Mu lher-Ci da dã
Bert ha Lutz, a atu a ção de mu lhe res que te nham se
des ta ca do, em suas res pec ti vas áre as de atu a ção
pro fis si o nal, na luta pelo res ga te e con so li da ção dos
di re i tos da mu lher.

O re co nhe ci men to e a va lo ri za ção des sa luta
en con tram in con di ci o nal res pal do em to dos os se to -
res da so ci e da de e, nes se sen ti do, nada mais opor tu -
no que o apo io do Con gres so Na ci o nal à re fe ri da ca u -
sa seja ex pres so por in ter mé dio da pre sen te ho me na -
gem.

A es co lha do for ma to di plo ma é, tam bém, bas -
tan te per ti nen te, uma vez que tal ini ci a ti va não im pli ca 
con ces são de pe cú nia, o que vi ria con tra ri ar a po lí ti ca 
de aus te ri da de ado ta da pela Casa.

De ou tra par te, cabe des ta car que a es co lha de
Bert ha Lutz para dar tí tu lo à láu rea me re ce todo apla -
u so. Nin guém in cor po rou de for ma tão efe ti va, à vida
pes so al, a luta em fa vor dos di re i tos da mu lher, como
tão bem res sal ta a Jus ti fi ca ção do Pro je to.

Entre as mu i tas mis sões em pre en di das por esta 
bra si le i ra ilus tre, me re cem des ta que as cam pa nhas
pela igual da de de sa lá ri os, pelo aces so à es co la e
pelo voto das mu lhe res, em um mo men to his tó ri co ca -
rac te ri za do pela mais ar ra i ga da opres são da con di -
ção fe mi ni na.

Em 1936, como de pu ta da fe de ral, Bert ha Lutz
vol tou seu em pe nho para a al te ra ção da le gis la ção
tra ba lhis ta re fe ren te à mu lher e ao me nor, ao tem po
em que pro pôs a re du ção da jor na da de tra ba lho e a
li cen ça de três me ses para as ges tan tes.
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Infa ti gá vel, Bert ha Lutz lu tou a fa vor da eman ci -
pa ção fe mi ni na até o fi nal da vida e di fun diu suas idéi -
as por in ter mé dio de inú me ras as so ci a ções na ci o na is 
e in ter na ci o na is de di ca das ao tema.

Entre tan to, as ma ze las con tra as qua is lu tou
ain da per sis tem em mu i tas re giões bra si le i ras e, por
esse mo ti vo, a es co lha de seu nome para pre mi ar a
atu a ção des ta ca da de ci da dãs que abra çam a ca u sa
da de fe sa dos di re i tos da mu lher é de opor tu ni da de
ine quí vo ca.

III – Voto

Nes se sen ti do, por con si de rar mos que a me ri tó -
ria pro pos ta en con tra-se em per fe i ta con so nân cia
com os di ta mes cons ti tu ci o na is, além de não apre -
sen tar óbi ces da na tu re za ju rí di ca, pro nun ci a mo-nos
fa vo ra vel men te à apro va ção do Pro je to de Re so lu ção
no 25, de 1998.

Sala da Co mis são, – José Agri pi no, Pre si den te 
– Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor – Lú cio Alcân ta ra –
Ma ria do Car mo Alves – Antô nio Car los Va la da res
– José Fo ga ça – Ro meu Tuma – Edu ar do Su plicy – 
Luiz Este vão – Ber nar do Ca bral – Edi son Lo bão –
Amir Lan do – Bel lo Par ga.

PARECER Nº 51, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la da res

I – Re la tó rio

O Pro je to de Re so lu ção nº 25, de 1998, pro pos -
to pela Se na do ra Emi lia Fe man des, ins ti tui o Di plo ma
Mu lher-Ci da dã Bert ha Lutz.

A dis tin ção ho no rí fi ca des ti na-se a agra ci ar mu -
lhe res que, no Bra sil, te nham ofe re ci do con tri bu i ção
de re le vo à de fe sa dos di re i tos da mu lher e ques tões
de gê ne ro.

A cada ano, o Di plo ma será con fe ri do a cin co
mu lhe res de di fe ren tes áre as de atu a ção, ao en se jo
de ses são do Se na do Fe de ral es pe ci al men te con vo -
ca da para tal fim, por oca sião das ati vi da des co me -
mo ra ti vas do Dia Inter na ci o nal da Mu lher, ce le bra do a 
8 de mar ço.

A pro po si ção fa cul ta a toda en ti da de de âm bi to
na ci o nal que de sen vol va ati vi da des li ga das à pro mo -
ção e va lo ri za ção da mu lher o di re i to de in di car, anu -
al men te, uma can di da ta à re fe ri da co men da. Para
tan to, a en ti da de de ve rá en ca mi nhar à Mesa Di re to ra
do Se na do Fe de ral, até lº de no vem bro do ano an te ri -
or, o nome da can di da ta, acom pa nha do de seu cur ri -
cu lum vi tae e de jus ti fi ca ti va para a in di ca ção.

A es co lha das agra ci a das ca be rá ao Con se lho
do Di plo ma Mu lher-Ci da dã Bert ha Lutz cri a do para
esse fim, com pos to por um re pre sen tan te de cada
par ti do po lí ti co com as sen to no Se na do Fe de ral.

Anu al men te, os mem bros do Con se lho es co lhe -
rão seu pre si den te, a quem com pe ti rá a co or de na ção
dos tra ba lhos do re fe ri do co le gi a do.

Se le ci o na das as agra ci a das, seus no mes se rão
en vi a dos à Mesa Di re to ra do Se na do, que os di vul ga -
rá na ses são es pe ci al aci ma re fe ri da.

Ao jus ti fi car a pro po si ção em aná li se, a Se na do -
ra Emí lia Fer nan des re cor da acon te ci men tos de re le -
vân cia na luta das mu lhe res pela afir ma ção de seus
di re i tos, des de o sé cu lo pas sa do. No âm bi to da his tó -
ria da mu lher bra si le i ra, tra ça rico per fil da vida de
Bert ha Lutz, da sua for ma ção in te lec tu al à sua par ti ci -
pa ção nas ins ti tu i ções po lí ti cas na ci o na is e, por vá ri -
as dé ca das, nos mo vi men tos po lí ti cos e so ci a is pela
con quis ta dos di re i tos da mu lher.

Embo ra ad mi ta, ao fim de sua jus ti fi ca ção, que a 
mu lher bra si le i ra viu re co nhe ci dos mu i tos de seus di -
re i tos, a ilus tre Se na do ra do Rio Gran de do Sul lem -
bra que os ín di ces de vi o lên cia do més ti ca e de es tu -
pros, as dis cri mi na ções no mer ca do de tra ba lho, a
dis tri bu i ção de si gual da po bre za en tre ho mens e mu -
lhe res, a pro te ção de fi ci en te à sa ú de, en fim de si gual -
da des e pre con ce i tos de toda sor te mos tram que os
pro ble mas en fren ta dos pela mu lher só se rão efe ti va -
men te su pe ra dos ”com a con ti nu i da de da luta pela
cons tru ção da ci da da nia e de uma so ci e da de plu ra lis -
ta, fra ter na e de mo crá ti ca — luta que não é só das
mu lhe res, mas de to dos“.

O pro je to em es tu do re ce beu pa re cer fa vo rá vel
da Co mis são de Edu ca ção e da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

No pra zo re gi men tal, não fo ram ofe re ci das
emen das à pro po si ção em exa me.

II – Aná li se

A pro pos ta em aná li se está em con so nân cia
com as de ter mi na ções do art. 8º do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral, que fa cul tam a qual quer mem -
bro des ta Casa ofe re cer pro po si ções à con si de ra ção
de seus pa res. Ade ma is, o as sun to de que se ocu pa
en con tra am pa ro nas pre vi sões es ta be le ci das nos
arts. 211 e 213, in ci so III do men ci o na do Re gi men to,
que in clu em en tre as pro po si ções a se rem apre sen ta -
das ao exa me do Se na do Fe de ral pro je to de re so lu -
ção so bre ma té ria de sua com pe tên cia pri va ti va, nos
ter mos das dis po si ções do art. 52 da Cons ti tu i ção.
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Não há, pois, qual quer óbi ce de na tu re za cons ti -
tu ci o nal, le gal ou re gi men tal à tra mi ta ção do pro je to
em es tu do.

No que se re fe re ao mé ri to, re co nhe ci da men te a 
ini ci a ti va in clui-se en tre as ações de sen vol vi das para
ofe re cer me ca nis mos ca pa zes de re mo ver os con di ci -
o na men tos cul tu ra is que re le gam a mu lher à con di -
ção su bal te ma por ela ocu pa da há sé cu los.

Lem bre-se, a pro pó si to des ses con di ci o na -
men tos, que a tese da es cri to ra fran ce sa Si mo ne de 
Be a u vo ir, es cri ta em 1949, de que ”nin guém nas ce
mu lher: tor na-se mu lher“ pa re ce ter le va do al gu mas
dé ca das para ser des cor ti na da em todo o seu al can -
ce. Mes mo de po is de con quis tas ex pres si vas em
áre as como mer ca do de tra ba lho, cos tu mes e fa mí -
lia, a re a li da de de mons tra que ne nhum avan ço foi
ca paz de im por mu dan ças ver da de i ra men te sig ni fi -
ca ti vas na cul tu ra de pre con ce i to con tra a mu lher.

Ago ra, a tese de Be a u vo ir pa re ce su fi ci en te -
men te cla ra. Sem dú vi da, o fato de ha ver as si na do,
em 1975, con ven ção da Orga ni za ção das Na ções
Uni das (ONU) — e, em ra zão dis so, ter-se com pro -
me ti do a eli mi nar to das as for mas de dis cri mi na ção
con tra a mu lher — não con fe re ao go ver no bra si le i ro 
a fa cul da de de pôr fim ao dis cri me de que a mu lher
é vi ti ma, como um ato de pen den te ape nas da von ta -
de.

Com efe i to, a eli mi na ção do pre con ce i to e a
su pe ra ção da si tu a ção su bal te ma ocu pa da pela mu -
lher não de pen dem uni ca men te do de se jo da so ci e -
da de e do Esta do bra si le i ro de mu dar va lo res e prá -
ti cas cris ta li za dos em sé cu los. A esse âni mo, há de
se so ma rem es for ços para cri ar me ca nis mos que
en gen drem no vas prá ti cas, as sen ta das nou tro qua -
dro de va lo res, vale di zer uma nova cul tu ra.

Uma cul tu ra na qual a di fe ren ça bi o ló gi ca en tre 
mu lher e ho mem não dê en se jo à im po si ção de de -
si gual da des, cons ti tu í das, de fato, no âm bi to das re -
la ções e ins ti tu i ções so ci a is. Assim, mu lher e ho -
mem se rão igua is, res pe i ta da sua di ver si da de.

A ma té ria cons tan te da pro po si ção em aná li se
de cer to se ins cre ve en tre as ini ci a ti vas ca pa zes de
im pri mir mu dan ças cul tu ra is, ao tor nar dig nos do re -
co nhe ci men to da so ci e da de ações, ati vi da des e va -
lo res de re du zi do pres tí gio no mun do de hoje.

Lou ve-se, ade ma is, a for ma de di plo ma de que 
se re ves te a dis tin ção ho no rí fi ca, que não con tem pla 
a con ces são de pe cú nia e, por isso, não one ra os
co fres do Te sou ro Na ci o nal.

III – Voto

Em face do ex pos to, so mos pela apro va ção do
Pro je to de Re so lu ção nº 25, de 1998.

Sala de Re u niões, Ja der Bar ba lho Pre si den te
– Anto nio Car los Va la da res – Re la tor – Edi son Lo -
bão – Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O Pro -
je to de Re so lu ção n.º 25, de 1998, cu jos pa re ce res fo -
ram li dos 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. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques -
tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra, para uma ques tão de or dem, ao no bre
Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, vejo no avul so que está so bre
as ban ca das que se gun do a agen da do Se na do,
ama nhã, dia 8 de mar ço, quin ta-fe i ra, não ha ve rá ses -
são. 

Logo aba i xo cons ta que ama nhã te re mos uma
re u nião da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, a
re a li zar-se às 10 ho ras.

Sr. Pre si den te, en trei em con ta to com a Se cre ta -
ria da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le e fui in for -
ma do de que ain da não está con vo ca da ne nhu ma re -
u nião para ama nhã às 10 ho ras. Dis se ram-me que a
re a li za ção des sa re u nião de pen de da apro va ção de
um re que ri men to que será vo ta do hoje. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, eu pos so pres tar um es cla re ci men to?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – No bre Se na dor Ro me ro Jucá, eu ain da não
con cluí.

De acor do com o Re gi men to do Se na do, den tre
as si tu a ções que es ta be le cem con di ções de can ce la -
men to de uma ses são, está a que diz, a cri té rio do
Pre si den te, mo ti vo de for ça ma i or can ce lar uma ses -
são do Se na do em fun ção de uma re u nião de Co mis -
são que ain da não foi mar ca da, a não ser que a não
re a li za ção da ses são não te nha re la ção com a in for -
ma ção pos te ri or. Qu e ro sa ber qua is fo ram os mo ti vos
do can ce la men to da ses são. Se o mo ti vo for a re a li za -
ção da re u nião da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, que ro di zer – re pi to – que não o con si de ro mo ti -
vo de for ça ma i or.
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Sr. Pre si den te, que ro adi an tar – se o Se na dor
Ro me ro Jucá não es ti ves se pre sen te eu não fa la ria,
mas, como S. Exª se en con tra no ple ná rio, vou fa lar –
que to dos sa be mos os mo ti vos pe los qua is está sen -
do con vo ca da essa re u nião da Co mis são de Fis ca li -
za ção e Con tro le: isso se deu a par tir do mo men to em 
que se co me çou a fa lar em CPI.

A Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le não
pode trans for mar-se em uma es pé cie de ”leão de
chá ca ra“ do Go ver no Fe de ral. E por que digo isso? A
ale ga ção é a de que a Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le já está in ves ti gan do o caso Edu ar do Jor ge.
Foi apro va do um re que ri men to na Sub co mis são do
Ju di ciá rio para que se ou vis se uma sé rie de pes so as
re la ci o na das ao caso no dia 1º de se tem bro de 2000,
en ca mi nhan do-o para a Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le. A Sub co mis são do Ju di ciá rio en ten deu que
aque le as sun to não de ve ria ser tra ta do ali já que di zia
res pe i to às re la ções pe ri go sas do Sr. Edu ar do Jor ge
não em re la ção à obra do TRT, mas a ou tros ne gó ci os 
da Re pú bli ca. Esse re que ri men to foi apro va do no dia
1º de se tem bro de 2000. A Co mis são de Fis ca li za ção
e Con tro le se re u niu para apre ci ar o re que ri men to
dois me ses de po is. No dia 1º de no vem bro de 2000,
fo ram apro va dos os re que ri men tos. O Se na dor Ney
Su as su na, se não me en ga no, foi in di ca do Re la tor e
fi cou en car re ga do de es ta be le cer um ca len dá rio para
as au diên ci as. Por tan to, essa ma té ria foi para a Co -
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le no dia 1º de se -
tem bro de 2000. Ago ra, o Pre si den te da Co mis são
mar ca uma re u nião para apro var os re que ri men tos,
que, se fo rem apro va dos, im pli ca rão na re a li za ção de
uma re u nião ama nhã. E, em fun ção dis so, sus pen -
de-se a ses são do Se na do de ama nhã.

Ain da se diz que a Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le está in ves ti gan do o caso Edu ar do Jor ge. Só
se o es ti ver fa zen do com os mé to dos do fa mo so
Agen te 86, Max well Smart, por que, com essa ce le ri -
da de de in ves ti ga ção... Pen so até que o Go ver no tem
o di re i to de uti li zar de to dos os mé to dos para ten tar
evi tar a ins ta la ção de uma CPI, di zen do que ela não é
ne ces sá ria, que não vai as si nar, que é caso de se gu -
ran ça na ci o nal e que quem pro põe CPI é an ti pa tri o ta.
Mas não va mos usar para esse pa pel uma Co mis são
Per ma nen te do Se na do, uma Co mis são que pos sui
uma das prer ro ga ti vas prin ci pa is do Con gres so Na ci -
o nal, que é a de fis ca li zar os atos do Exe cu ti vo. Por -
tan to, a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le de ve ria
ser uma Co mis são no bre, como ocor re em qual quer
par la men to do mun do. Não va mos trans for má-la nes -
sa pan to mi ma.

Estes são os nú me ros in con tes tá ve is: no dia 1º
de se tem bro, foi apro va do na Sub co mis são do Ju di -
ciá rio o en ca mi nha men to de re que ri men tos para a
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le. Dois me ses de -
po is, os re que ri men tos fo ram apro va dos na que la Co -
mis são. Pas sou-se todo o se mes tre, e a Co mis são
não fez ab so lu ta men te nada. Como es ta mos fa lan do
no va men te em CPI, a Sub co mis são lem brou que
esse as sun to es ta va lá.

Mas, in de pen den te men te des te pro nun ci a men -
to, Sr. Pre si den te, o fun da men tal é que en ten do que
re u nião de qual quer Co mis são não é mo ti vo de for ça
ma i or para o can ce la men to da ses são do Se na do.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, gos ta ria de pe dir
que V. Exª sub me tes se ao Ple ná rio a re a li za ção ou
não da ses são de ama nhã do Se na do.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar, que ro re pu di ar os
ter mos usa dos pelo Se na dor José Edu ar do Du tra
quan do dis se que a Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le é o ”leão de chá ca ra do Go ver no“ ou está fa zen -
do qual quer tipo de pan to mi ma. Pan to mi ma pode es -
tar fa zen do a Opo si ção ao que rer cri ar uma CPI com
base em mo ti vos que não exis tem. Cre io que não de -
ve mos flu ir por este ca mi nho.

Sou Pre si den te da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le, cuja re u nião está mar ca da para hoje às 17
ho ras. A re u nião es ta va mar ca da para on tem, mas foi
sus pen sa em ra zão do fa le ci men to do Go ver na dor
Má rio Co vas. Há tam bém uma re u nião mar ca da para
ama nhã, às 10 ho ras, quan do se re a li za rá uma au -
diên cia, com pre sen ça con fir ma da do Dr. Ri car do Mo -
li na. O Pro cu ra dor Luiz Fran cis co não con fir mou pre -
sen ça ain da, por que a es ta va con di ci o nan do à au -
diên cia da fita in te gral. Como o Dr. Mo li na con fir mou
que a fita in te gral será ou vi da e en tre gue à Co mis são,
en ten do que o Pro cu ra dor Luiz Fran cis co – já es tou
en vi an do ofí cio a S. Sª – de ve rá es tar pre sen te, já que 
o úni co óbi ce le van ta do por S. Sª era o de que a fita
não ti nha sido to tal men te de gra va da.

Por tan to, a re u nião vai ocor rer. Essa ques tão
está sen do exa us ti va men te ana li sa da den tro da Co -
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Deve ser mu i to exa us ti vo mes mo, Se na dor.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – O Se na -
dor Ney Su as su na foi de sig na do Re la tor, já so li ci tou
uma sé rie de do cu men tos ao Mi nis té rio Pú bli co, à Câ -
ma ra, a vá ri os lo ca is, in clu si ve à Sub co mis são da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia que tra ta
da ques tão da CPI, e toda essa do cu men ta ção ain da
não foi en ca mi nha da. O Se na dor Ney Su as su na tam -
bém já apre sen tou duas pes so as que cons ta vam do
re que ri men to e que de ve ri am ser ou vi das no fi nal do
ano. Elas não fo ram ou vi das por que re sol ve mos não
fa zer a re u nião da Co mis são nes se as pec to, para evi -
tar a ques tão da dis pu ta da Mesa e a uti li za ção de
qual quer tipo des ses as sun tos nes sa ma té ria. Mas,
ago ra, ini ci a do o pro ces so de tra ba lho das Co mis -
sões re gu lar men te, re tor na mos ao tra ba lho de au -
diên cia da Co mis são.

Entre tan to, se a oi ti va dos im pli ca dos fere al gum 
in te res se do Se na dor José Edu ar do Du tra ou da Opo -
si ção no que diz res pe i to à pre ten sa con vo ca ção de
uma CPI, ca va lo de ba ta lha da Opo si ção, esse é um
pro ble ma de les. A Co mis são vai fa zer o seu tra ba lho,
há uma con vo ca ção para ama nhã. Se a Li de ran ça do
PT não qui ser a vin da do Pro cu ra dor e do Dr. Ri car do
Mo li na, que vá para a Co mis são hoje à tar de para vo -
tar con tra a au di ção, por que eles es tão con vo ca dos e
vi rão.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, não ci tei ne nhum Se na dor e fui
ci ta do no mi nal men te. Por tan to, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
foi ci ta do em ra zão do de ba te que se es ta be le ceu a
par tir da sua re cla ma ção.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Qu e ro re gis trar que o Se na dor Ro me ro Jucá
não res pon deu aos pon tos prin ci pa is da con vo ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, de acor do com o art. 14, re -
ce bo suas pa la vras como re cla ma ção e emi to a mi -
nha de ci são. Na ses são que se ria re a li za da ama nhã,
não ha ve ria Ordem do Dia, e, por isso mes mo, de
acor do com o § 6º, in ci so IV, do art. 154, ten do em vis -
ta que há um mo ti vo de for ça ma i or con si de ra do pela
Pre si dên cia, qual seja o es cla re ci men to de to das es -
sas ques tões le van ta das que en vol vem Pro cu ra do res 
da Re pú bli ca, de ci di mos sus pen der a ses são – não
ha via Ordem do Dia –, para que a Co mis são de Fis ca -
li za ção e Con tro le pos sa re a li zar os seus tra ba lhos.

Essa é a de ci são da Pre si dên cia.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 71, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 215 c/c o art. 74 do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a for ma -
ção de Co mis são Espe ci al, for ma da por 15 ti tu la res e
igual nú me ro de su plen tes para, em 120 dias, es tu -
dar, dis cu tir e for mu lar pro pos tas para o se tor de sa -
ne a men to bá si co no País.

Jus ti fi ca ção

A re gu la ção do se tor de sa ne a men to tar da.
Há em tra mi ta ção nes ta Casa os Pro je tos de Lei 

do Se na do nº 266, de 1996, de au to ria do Se na dor
José Ser ra, O PLS nº 610, de 1999, do Se na dor Ge -
ral do Melo, e o de nº 560, de 1999, de mi nha au to ria.
Há, ain da, ou tros pro je tos tra mi tan do na Câ ma ra dos
De pu ta dos ver san do so bre o mes mo tema, dos qua is
cito o PL nº 2.763, de 2000, e os PL 72 e 91 de 1999.

Ago ra, o Po der Exe cu ti vo en ca mi nha men sa -
gem ao Con gres so Na ci o nal, dan do im pul so le gis la ti -
vo à sua pro pos ta para a po lí ti ca na ci o nal de sa ne a -
men to, que to mou na Câ ma ra dos De pu ta dos o nº PL
4.147, de 2001, lido no úl ti mo dia 21 de fe ve re i ro, e
que foi apen sa do ao ci ta do PL nº 2.763/2000.

A fim de que o Se na do não seja apar ta do da dis -
cus são des sa im por tan te ma té ria, e dada a ur gên cia
de que se re ves te, di an te do dé fi cit que se ve ri fi ca em
âm bi to na ci o nal, tan to no que tan ge ao for ne ci men to
de água po tá vel quan to na ques tão do tra ta men to dos 
es go tos, é que pro po nho a for ma ção des sa co mis são
es pe ci al para ana li sar o se tor de sa ne a men to bá si co
no País, o que po de rá sig ni fi car subs tan ci al avan ço
na tra mi ta ção da ma té ria.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2001. – Pa u lo
Har tung.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor -
tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vol -
ta-se à lis ta de ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orne -
las, que dis põe de vin te mi nu tos para fa zer o seu pro -
nun ci a men to.

O SR. WALDECK ORNELAS (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, ten do-me li -
cen ci a do des ta Casa, des de abril de 1998, para exer -
cer a hon ro sa mis são de Mi nis tro da Pre vi dên cia e
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Assis tên cia So ci al do meu País, ao re tor nar, jul go do
meu de ver pres tar con tas ao Se na do.

Mais ain da: ten do de i xa do o Mi nis té rio como o
de i xei, no bojo da atu al cri se po lí ti ca, devo fa zer, des -
ta tri bu na, à so ci e da de, ao povo bra si le i ro, um ba lan -
ço da qui lo que pude re a li zar nes ses qua se três anos
de ges tão.

Qu e ro, de logo, re gis trar os meus agra de ci men -
tos ao Se na dor Djal ma Bes sa, que, ao lon go des se
pe río do, aqui me subs ti tu iu com de di ca ção e le al da -
de, vo tan do sem pre como eu vo ta ria e hon ran do a re -
pre sen ta ção da nos sa que ri da Ba hia.

Foi-me atri bu í da pelo Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca a mis são de apro var a re for ma da Pre vi dên -
cia. Essa era a meta a ser al can ça da. Com efe i to, a
emen da cons ti tu ci o nal va ga va pe las Co mis sões do
Con gres so e, após qua tro lon gos anos de de ba tes, foi 
des fi gu ra da na Câ ma ra dos De pu ta dos. O Se na do
Fe de ral teve um pa pel im por tan te no sen ti do de re -
cons ti tuí-la por meio do subs ti tu ti vo Beni Ve ras.

Assu mi o Mi nis té rio quan do o pro je to já se en -
con tra va, ou tra vez, na Câ ma ra, onde sem pre en fren -
ta ra ma i o res obs tá cu los. Não pude con tar com o apo -
io do sa u do so Lí der Luís Edu ar do Ma ga lhães, pa la di -
no das re for mas na Câ ma ra dos De pu ta dos. Mas, no
úl ti mo dia da ses são le gis la ti va de 1998, a emen da foi 
pro mul ga da, e, jun to com ela, 12 me di das pro vi só ri as
fo ram apro va das.

Essa foi, sem dú vi da, de to das as re for mas, a
mais di fí cil, a mais de mo ra da e a mais com ba ti da, em
ge ral por des co nhe ci men to, mas tam bém por con ve -
niên cia, tan to que al guns pou cos, mo vi dos por ou tros
in te res ses, ain da hoje con ti nu am a di zer que a Pre vi -
dên cia não foi re for ma da ou que a re for ma não vai dar 
cer to. Bri gam com os fa tos, com as evi dên ci as e até
com os nú me ros.

Agra de ço aos meus Pa res, ao Con gres so Na ci -
o nal, o apo io que sem pre ob ti ve aqui. Fo ram qua se
duas de ze nas de no vas re gras le ga is, des de a emen -
da cons ti tu ci o nal, as leis com ple men ta res, as leis or -
di ná ri as e as me di das pro vi só ri as, que tra mi ta ram pe -
las duas Ca sas do Con gres so, sem pre po lê mi cas,
por que trans for ma do ras, mas que aqui ti ve ram a aco -
lhi da da ma i o ria, per mi tin do que ago ra eu apre sen te
os re sul ta dos de que dis po nho.

Des ta co a im plan ta ção do novo mé to do de cál -
cu lo do be ne fí cio pre vi den ciá rio. O fa tor pre vi den ciá -
rio e o alon ga men to da base de cál cu lo trou xe ram
para o sis te ma pre vi den ciá rio bra si le i ro cri té ri os atu a -
ri a is. Ago ra, o tra ba lha dor re ce be exa ta men te o que

con tri bu iu ao lon go de sua vida ati va e tem di re i to a
um prê mio pela per ma nên cia em ati vi da de.

Não vou de ter-me em de ta lhes so bre o tra ba lho
re a li za do, pois o tem po re gi men tal se ria pou co, mas
não que ro de i xar de tra çar, ra pi da men te, o novo per fil
e de mos trar a nova ima gem do sis te ma pre vi den ciá -
rio bra si le i ro.

O Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al (RGPS)
é ad mi nis tra do pelo INSS. Tra ta-se de um re gi me bá -
si co para to dos – por isso mes mo, pre vi dên cia so ci al.

Pude apre sen tar como re sul ta do, já no fi nal do
ano 2000, o dé fi cit es ta bi li za do – esse era o com pro -
mis so –, que, de 0,1% do PIB, em 1996, pas sou para
1%, em 1999, e para 0,9%, em 2000. Hou ve re ver são
das ex pec ta ti vas: an tes, de –2,4% do PIB, em 2020;
ago ra, de –0,8% da qui a duas dé ca das.

De mons trei que a Pre vi dên cia So ci al pú bli ca
pode ser tan to efi ci en te como equi li bra da, ape sar dos
sub sí di os, que pela pri me i ra vez fo ram mos tra dos à
so ci e da de e ao Con gres so Na ci o nal, e tam bém dos
be ne fí ci os as sis ten ci a is em bu ti dos na con ta pre vi -
den ciá ria, como a Ren da Men sal Vi ta lí cia, os qua is
de ve ri am ter o mes mo tra ta men to do Be ne fí cio de
Pres ta ção Con ti nu a da e da Loas, até por que já são
cus te a dos pela mes ma fon te, a Co fins. Tra ta-se de
sim ples me di da ad mi nis tra ti va. Che guei a pro por,
mas não con tei com apo io para isso.

Con si de ro in dis pen sá vel dar trans pa rên cia to tal
à con ta pre vi den ciá ria. Foi para isso que cri a mos, na
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, o Fun do do Re gi me
Ge ral de Pre vi dên cia So ci al. Sub sí di os e be ne fí ci os
as sis ten ci a is, jun tos, equi va lem, hoje, ao dé fi cit fi nan -
ce i ro. Pos so as se gu rar que, com as no vas ba ses, a
Pre vi dên cia cria con di ções para a pro gres si va re du -
ção da alí quo ta de con tri bu i ção das em pre sas, fa ci li -
tan do a ex pan são do em pre go, tão fun da men tal para
o nos so País.

Do mes mo modo, o sa lá rio mí ni mo já pode ser
au men ta do sem cul par-se a Pre vi dên cia pela sua ine -
las ti ci da de. O de ba te da ques tão está hoje mais cla ro
e trans pa ren te. Após o fa tor pre vi den ciá rio, fi cou evi -
den te que be ne fí ci os as sis ten ci a is e sub si di a dos de -
vem ser cus te a dos por re cur sos fis ca is. De ci di da -
men te, essa não é uma ques tão pre vi den ciá ria, por -
que não é de na tu re za atu a ri al.

Ou tro re gi me é o da pre vi dên cia com ple men tar,
tra di ci o nal ce ná rio de per mis si vi da de e omis são. Pela 
pri me i ra vez, ado tou-se uma fir me ati tu de fis ca li za do -
ra, em face dos fun dos de pen são.

Nas es ta ta is, o que sem pre pre va le ceu foi uma
pos tu ra de co ni vên cia e cum pli ci da de en tre os di ri -
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gen tes das pa tro ci na do ras e os fun dos de pen são. No 
pas sa do, es ses fun dos sem pre fo ram ins tru men tos
de po lí ti ca eco nô mi ca. A omis são era, por tan to, o pre -
ço a pa gar, o que ex pli ca o com por ta men to pro mís -
cuo que sem pre exis tiu en tre as es ta ta is e seus fun -
dos de pen são.

A con se qüên cia era a con ta sem pre re pas sa da
para o con tri bu in te, para a po pu la ção bra si le i ra. Os
cus tos fo ram de R$17,2 bi lhões nos úl ti mos cin co
anos, dos qua is R$16,8 bi lhões para o Te sou ro. Está
em cur so a ve ri fi ca ção da for ma como as es ta ta is
cons tru í ram o equi lí brio atu a ri al dos fun dos de pen -
são que pa tro ci nam. So men te com a pa ri da de, o
Esta do te ria eco no mi za do R$2,2 bi lhões en tre 1995 e 
2000.

Ve jam o peso das es ta ta is. Os fun dos de pen são 
por elas pa tro ci na dos ain da re pre sen tam 67% dos
ati vos, de po is das pri va ti za ções. É as sim que se fa bri -
ca o dé fi cit pú bli co, o de se qui lí brio fis cal, lon ge e im -
per cep tí vel aos olhos do povo e até do Con gres so Na -
ci o nal.

Nes se sen ti do, o caso Pre vi é em ble má ti co, por -
que a re la ção con tri bu ti va é de dois para um: R$2,00
do Ban co do Bra sil para R$1,00 dos par ti ci pan tes. E
ve jam que, há pou cos anos, o Ban co do Bra sil que -
brou, e, por meio de uma me di da pro vi só ria, foi ne -
ces sá rio em pre gar R$8 bi lhões para re er guê-lo. Eles
ti ve ram dois anos para ajus tar, e, ain da as sim, há re -
sis tên cia ao cum pri men to da pró pria Cons ti tu i ção.

Não he si tei em ado tar o re gi me de ges tão es pe -
ci al para o ma i or fun do de pen são do País, com a par -
ti ci pa ção de 27% no pa tri mô nio do re gi me. E o fiz para 
de fen der o in te res se pú bli co. No me ei ape nas um di re -
tor fis cal; não as su mi, no Mi nis té rio, a ad mi nis tra ção
dos re cur sos. Mas exis tem vá ri os in dí ci os de que as
apli ca ções não têm tido como pri me i ra pri o ri da de o
in te res se dos par ti ci pan tes e as sis ti dos, nem do pa -
tro ci na dor, em pre ju í zo do pa tri mô nio.

Qu an to às em pre sas par ti cu la res, o fun do de
pen são é o quin tal da ma i o ria de las. Qu an do fal ta cré -
di to nos ban cos, toma-se di nhe i ro no fun do de pen -
são. Por isso, pro i bir os em prés ti mos aos pa tro ci na do -
res é fun da men tal.

Fi ze mos o ajus te de mo grá fi co do re gi me de pre -
vi dên cia com ple men tar, e, na mi nha úl ti ma se ma na
no Mi nis té rio, a nos sa vi tó ria foi al can ça da por nove
vo tos a um, no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que re co -
nhe ceu a cons ti tu ci o na li da de do de cre to.

Os re sul ta dos vi sam a ga ran tia do equi lí brio atu -
a ri al; a sus ten ta bi li da de no lon go pra zo; o for ta le ci -
men to e a va lo ri za ção da pre sen ça e do pa pel dos

par ti ci pan tes, pela trans pa rên cia, pela par ti ci pa ção
na ges tão; res pon sa bi li za ção dos ges to res; so men te
a pro fis si o na li za ção da ges tão nos fun dos de pen são
as se gu ra rá que es ses des man dos de i xem de acon te -
cer; ga ran tir a re mu ne ra ção das apli ca ções – exi gin do 
de sem pe nho e per for man ce.

A Se cre ta ria de Pre vi dên cia Com ple men tar está 
fa zen do a sua par te, di vul gan do da dos por meio da
Inter net so bre a ren ta bi li da de, ta xas de cor re ta gem,
ad mi nis tra ção e per for man ce, ado tan do no vos pro ce -
di men tos e pro pon do no vos cri té ri os e pa râ me tros
para as re so lu ções do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.

Tra mi tam no Con gres so Na ci o nal três pro je tos
de leis com ple men ta res des de mar ço de 1999. Por
isso, so men te há pou cos me ses pude ini ci ar a ação
sa ne a do ra des se re gi me pre vi den ciá rio – a par tir do
ven ci men to do pra zo de dois anos para o ajus te dos
fun dos pa tro ci na dos por es ta ta is. Eram dois even tos – 
o que ocor res se pri me i ra men te de fla gra ria a ação.
Ago ra, es ses pro je tos de man dam ur gên cia cons ti tu -
ci o nal. É pre ci so pres sa. O Bra sil não deve per der
tem po nem opor tu ni da des.

No âm bi to da pre vi dên cia do ser vi dor pú bli co,
Srªs e Srs. Se na do res, foi pre ci so co me çar do zero,
com a cri a ção do re gi me. Lem bro-me bem de que em
se tem bro de 1998, quan do do acor do com o FMI, os
da dos eram in te i ra men te des co nhe ci dos. A par tir de
en tão, os Esta dos cri a ram seus fun dos pre vi den ciá ri -
os, os Mu ni cí pi os ti ve ram seu par ce la men to di la ta do
para vin te anos e im plan tou-se a com pen sa ção pre vi -
den ciá ria en tre os vá ri os re gi mes de pre vi dên cia. Co -
me ça mos a re de se nhar o fu tu ro com a pre vi dên cia
com ple men tar para os ser vi do res pú bli cos, que se
en con tra na Câ ma ra dos De pu ta dos, com o tex to bá -
si co já apro va do. Com re la ção aos mi li ta res, es ta be le -
ce mos o fim da pro mo ção na pas sa gem para a re ser -
va, o fim da pen são para fi lha sol te i ra, no vas alí quo tas 
e base de con tri bu i ção, quin tu pli can do a con tri bu i ção
des se seg men to. Todo o sis te ma foi re for mu la do. O
ob je ti vo fi nal, con tu do, ain da não foi al can ça do: que
to dos se jam igua is pe ran te a Pre vi dên cia.

Srªs e Srs. Se na do res, apro va da a re for ma,
man ti do no Mi nis té rio, en ten di que ti nha de olhar para
fren te, e isso me exi gia re a va li ar e re ver a po lí ti ca pre -
vi den ciá ria pra ti ca da no Bra sil. So men te com uma
pers pec ti va de lon go pra zo pode-se pen sar e ad mi -
nis trar a Pre vi dên cia. Não bas ta va fa zer a re for ma ins -
ti tu ci o nal do sis te ma, que evi ta ria o ca ta clis mo das
con tas pú bli cas. Era pre ci so ir bem mais adi an te. Cha -
mei a mim a ta re fa de mu dar a Pre vi dên cia, dan do-lhe 
a ên fa se e a di men são so ci al que pre ci sa ter. Era pre -
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ci so, era ne ces sá rio, era in dis pen sá vel re cu pe rar o
elo per di do que re co lo ca ria a Pre vi dên cia no seu de -
vi do lu gar. Afi nal ela é a po lí ti ca so ci al por ex ce lên cia,
o pri me i ro item do Esta do de bem-es tar. Mas para
isso era pre ci so que a Pre vi dên cia bra si le i ra fos se re -
o ri en ta da para o tra ba lha dor.

Dois ve to res re que ri am aten ção: um, o bi nô mio
mo der ni za ção e mo ra li za ção; o ou tro, o com pro mis so 
com a es ta bi li da de so ci al do País, um ob je ti vo com o
qual nós, bra si le i ros, pre ci sa mos nos pre o cu par cada
vez mais como a pri me i ra de to das as pri o ri da des.

Era pre ci so, pre li mi nar men te, ul tra pas sar um
gran de obs tá cu lo. Pre va le cia no Go ver no, e até na im -
pren sa, a po si ção dos que de fen di am o cha ma do mo -
de lo chi le no ins pi ra do no Con sen so de Was hing ton.
Qu e ri am e de fen di am a pri va ti za ção da Pre vi dên cia
bá si ca.

Enfren tei essa tese. O Pre si den te deu-me con -
di ções para de mons trar que ha via ou tro ca mi nho pos -
sí vel, sem pre ju í zo para a si tu a ção fis cal. Ao con trá -
rio, o cus to de trans fe rên cia do sis te ma é que se ria
com pro me te dor para a eco no mia.

Eu me pre o cu pa va so bre tu do com a po pu la ção,
com os tra ba lha do res e, par ti cu lar men te, com os que
ga nham me nos. Esses, o mo de lo pro pos to não tra ta -
va bem. A Pre vi dên cia tem duas fa ces. Uma so ci al e a
ou tra eco nô mi ca. Pre va le cia a eco nô mi ca. Sem des -
cu rar dela, era pre ci so en fa ti zar a face so ci al. Era pre -
ci so cu i dar dos ve lhi nhos do INSS – os apo sen ta dos
e pen si o nis tas do Bra sil.

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – Emi nen te
Se na dor Wal deck Orne las, não quis atre ver-me a in -
ter rom per an tes o dis cur so de V. Ex.ª, mas que ria fa -
zer um re gis tro, por que es ta va ve ri fi can do que V. Exª
de mar ca va as li nhas prin ci pa is e mes tras da ges tão
mu i to pro fí cua, aliás, de V. Exª a fren te do Mi nis té rio
da Pre vi dên cia. Qu e ria re gis trar que é im por tan te a
pres ta ção de con tas à Casa e a seus Pa res. Tomo a li -
ber da de de di zer que eu o fiz quan do da pas sa gem
por Mi nis té ri os des ta Re pú bli ca, ao re tor nar ao Se na -
do. Qu e ro re gis trar que a Ban ca da do Par ti do da Fren -
te Li be ral re ce be de vol ta um dos seus mais ilus tres e
efi ci en tes Se na do res e, se gu ra men te, um dos me lho -
res Mi nis tros da área, com a com pe tên cia que ja ma is
lhe fal tou, pres tan do ser vi ços ao País e às ins ti tu i -
ções. No elen co de to das es sas ino va ções, de to dos
es ses avan ços na área da Pre vi dên cia que V. Exª está 

a tra çar, eu acres cen ta ria mais um: a efi ciên cia no
aten di men to ao pú bli co como uma ques tão de ab so -
lu ta e ri go ro sa ci da da nia. Tive a opor tu ni da de de
acom pa nhar, uma vez, em au diên cia que me con ce -
deu na que la Pas ta, que V. Exª, por meio do com pu ta -
dor, ti nha co nhe ci men to exa to de quan tas pes so as
ha via em cada uma das agên ci as do INSS, sen do re -
ce bi das ou quan tas não ti nham sido re ce bi das, para
me lho rar o sis te ma. Ha via um con tro le pes so al de V.
Exª so bre as ações do Mi nis té rio. Essa plêi a de da le -
gis la ção a par tir da re for ma da Cons ti tu i ção, a par tir
mes mo das mo di fi ca ções in tro du zi das, to das para
me lhor, tem em V. Exª um gran de ara u to. E que ro di -
zer que, du ran te o pe río do em que es te ve au sen te
des ta Casa, foi mag ni fi ca men te bem-su ce di do pelo
meu ami go pes so al, ex-co le ga na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, o Se na dor Djal ma Bes sa. Re co lhe mos, por tan -
to, a pre sen ça de V. Exª, com a cer te za de que nos sa
Ban ca da está for ta le ci da para con ti nu ar nos em ba tes
par la men ta res em fa vor do Bra sil.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Agra de ço as boas-vin das de V. Exª e as re fe rên ci as
elo gi o sas e mu i to jus tas ao Se na dor Djal ma Bes sa.

Vou abor dar mais adi an te, Lí der Hugo Na po -
leão, essa ques tão do aten di men to. A ver da de é que a 
po pu la ção bra si le i ra, os nos sos tra ba lha do res, bra si -
le i ros já vi vi am re sig na dos di an te de uma pre vi dên cia
que pa re cia não ser es tru tu ral men te ca paz de aten -
der com efi ciên cia as suas de man das.

As pes qui sas nos mos tra ram cla ra men te que as 
pes so as ti nham a cer te za de que os seus di re i tos se -
ri am re co nhe ci dos, sabe Deus quan do, e uma vez re -
co nhe ci dos, se ri am pa gos re li gi o sa men te em dia.

Mas as pes so as tam bém en ten di am que a Pre -
vi dên cia se ria bu ro crá ti ca e ine fi ci en te. E mais: que a
Pre vi dên cia es ta va con de na da a ser sem pre um an tro 
de cor rup ção.

Era pre ci so re ver ter esse ce ná rio, não ape nas o
da cri se fis cal. Mais gra ve era a cri se mo ral, que fe ria
de mor te a Pre vi dên cia bra si le i ra.

Enve re dei, en tão, na luta pela mo der ni za ção e
mo ra li za ção da Pre vi dên cia, para re ver ter tam bém a
ima gem ne ga ti va da ins ti tu i ção.

Abri vá ri as fren tes para com ba ter esse mal.
Pri me i ro, foi a re es tru tu ra ção do INSS, pro mo -

ven do a efe ti va fu são do IAPAS e do INPS, há dez
anos no pa pel, pro mo ven do so fri men to para os se gu -
ra dos e con tri bu in tes, que ti nham que ir ora ao pos to
de ar re ca da ção ora ao pos to de se gu ro so ci al.

O ca mi nho es co lhi do foi o da in te gra ção das ati -
vi da des, da uni fi ca ção dos lo ca is de fun ci o na men to,
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da des cen tra li za ção ad mi nis tra ti va, da re du ção dos
ní ve is hi e rár qui cos. O sím bo lo dis so tudo foi o fim da
pe sa da es tru tu ra po lí ti ca e bu ro crá ti ca das Su pe rin -
ten dên ci as com a cri a ção das Ge rên ci as Exe cu ti vas
re gi o na is.

Em nú me ro de 100, as Ge rên ci as Exe cu ti vas
têm seus ti tu la res es co lhi dos por cri té rio de mé ri to,
ex clu si va men te en tre ser vi do res efe ti vos do INSS,
atra vés de lis ta trí pli ce, re sul tan te de pro ces so de se -
le ção in ter na a que os ser vi do res se can di da tam por
ade são es pon tâ nea.

Esses ge ren tes, as sim se le ci o na dos, ga nham o
di re i to de mon tar as suas pró pri as equi pes de tra ba -
lho, es co lhen do, com in de pen dên cia e au to no mia, os
che fes de di vi são e de se ções, além dos che fes das
Agên ci as da Pre vi dên cia So ci al sob sua ju ris di ção. A
par tir de 2001 pas sa ram a ter au to no mia tam bém
para ad mi nis trar o or ça men to.

A eles, em tro ca, são co bra dos re sul ta dos da
ação ad mi nis tra ti va, atra vés do de sem pe nho, da qua -
li da de dos ser vi ços, da efi ciên cia, da aten ção ao se -
gu ra do.

É por isso, e é as sim, que os ser vi ços da Pre vi -
dên cia So ci al mu da ram ra di cal men te para me lhor, fa -
zen do com que a Insti tu i ção de i xas se de ser sím bo lo
de tudo de ruim que há no ser vi ço pú bli co, para pas -
sar a ser mo de lo e re fe rên cia de qua li da de. 

Pro fis si o na li za ção é a pa la vra má gi ca que deve
mo ver o ser vi ço pú bli co.

Esse rumo pre ci sa ser man ti do. É uma ques tão
de prin cí pio, não pode ha ver re tro ces so! Isto sig ni fi ca
des po li ti za ção da Admi nis tra ção Pú bli ca. Só faz isto
quem é con tra o cli en te lis mo, quem quer o fim das si -
ne cu ras po lí ti cas, quem apos ta na mo der ni za ção da
Admi nis tra ção Pú bli ca, quem acre di ta na Re for ma do
Esta do, quem pri o ri za o tre i na men to e a re qua li fi ca -
ção, quem va lo ri za o ser vi dor.

Por uma ques tão de jus ti ça devo aqui res sal tar o 
pa pel do qua dro de ser vi do res, 42.000 só no INSS,
an tes des mo ti va do e es que ci do, mas que res pon deu
pron ta men te ao cha ma men to para cri ar uma nova
Pre vi dên cia, que teve o seu amor pró prio e sua
auto-es ti ma ra pi da men te re cu pe ra dos, tão logo se
lhes ofe re ceu um pro je to e uma opor tu ni da de.

Aqui devo con fes sar uma frus tra ção: de i xei o Mi -
nis té rio an tes de con se guir cri ar a car re i ra de téc ni co
pre vi den ciá rio. A mais ge nu í na car re i ra da ins ti tu i ção,
essa nun ca exis tiu. É uma dí vi da in vo lun tá ria que re -
co nhe ço para com os meus co le gas pre vi den ciá ri os.
Até isso re fle te a fal ta de sen ti do so ci al que ha via na
ad mi nis tra ção da Pre vi dên cia: exis tem car re i ras de

fis ca is, de pro cu ra do res, mas, para con ce der be ne fí -
ci os, não exis te uma car re i ra es tru tu ra da. É uma dis -
tor ção que pre ci sa ser ur gen te men te cor ri gi da. Eu de -
i xei os es tu dos pron tos, e é uma ta re fa que de i xo para
o meu su ces sor, quem quer seja.

Um ou tro pon to é o de sa fio da in for ma ti za ção,
uma ques tão de es ca la. Pa ga mos por mês 19,6 mi -
lhões de be ne fí ci os, seis ve zes a po pu la ção do Uru -
guai. Te mos 28 mi lhões de se gu ra dos. Te mos a am bi -
ção de pro te ger to dos os bra si le i ros que tra ba lham.
So men te a in for ma ti za ção pode pos si bi li tar uma ges -
tão efi ci en te.

De pa ra mo-nos com uma si tu a ção pre cá ria: sis -
te mas ana crô ni cos, in de pen den tes, de pe que na ca -
pa ci da de, des pro vi dos de re cur sos; em uma pa la vra,
ul tra pas sa dos. Vá ri as me di das fo ram ado ta das. A ela -
bo ra ção do Pla no Di re tor de Tec no lo gia da Infor ma -
ção, que se con clui ago ra no mês de abril. Mas, an tes
dis so, im plan ta mos, por exem plo, o sis te ma de ge ren -
ci a men to por seg men tos eco nô mi cos. Dez mil em pre -
sas con tri bu in tes res pon dem por 70% da ar re ca da -
ção pre vi den ciá ria. Na área de ar re ca da ção, gran des
con tri bu in tes. Na área de pro cu ra do ria, gran des de ve -
do res. Cri a mos as ge rên ci as dos gran des de ve do res,
para co brar efe ti va men te os cré di tos da Pre vi dên cia
So ci al. Implan ta mos o Sis te ma de Admi nis tra ção de
Be ne fí ci os por Inca pa ci da de. Os be ne fí ci os por in ca -
pa ci da de res pon dem por 50% do mo vi men to das
agên ci as. E de sen vol ve mos uma rede de te le co mu ni -
ca ções, para que os se gu ra dos se jam aten di dos nas
agên ci as e ime di a ta men te os com pu ta do res cen tra is
pos sam re gis trar a con ces são dos seus be ne fí ci os.

Con so li da mos o CNIS com a GFIP, a Guia do
Fun do de Ga ran tia e Infor ma ções à Pre vi dên cia So ci -
al. A GFIP está para a Pre vi dên cia como a de cla ra ção 
do Impos to de Ren da para a Re ce i ta Fe de ral. E im -
plan ta mos a GPS, a Guia da Pre vi dên cia So ci al, uni fi -
can do as di ver sas gui as de re co lhi men to exis ten tes.

A par tir des te mês, ini ci ou-se o pa ga men to com
a GPS ele trô ni ca, um novo sis te ma in te gra do. A par tir
da GFIP, do CNIS, vai pos si bi li tar que o mes mo sis te -
ma sir va para con ce der be ne fí ci os e para fa zer a fis -
ca li za ção da con tri bu i ção das em pre sas.

Cri a mos o car tão do se gu ra do, um ins tru men to
novo do qual vol ta re mos a fa lar logo mais. Este mês,
tal be ne fí cio pa ga rá cen to e quin ze mil be ne fí ci os em
oi ten ta e nove mu ni cí pi os do Pro je to Alvo ra da. No
pró xi mo mês, pa ga rá 1 mi lhão de be ne fí ci os. Men ci o -
no o fato para que V. Exªs te nham uma idéia da im por -
tân cia da in for ma ti za ção. As ta ri fas ban cá ri as re pre -
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sen tam 1/3 do cus te io do INSS. Este ano, es ta mos re -
du zin do em R$100 mi lhões os gas tos com esse item. 

Ou tro as pec to im por tan te é o dos re que ri men -
tos com três, cin co, dez, quin ze anos sem de ci são.
Sim ou não, o ci da dão tem di re i to a uma res pos ta do
se tor pú bli co. Ses sen ta dias após as su mir o Mi nis té -
rio, cri ei o Pro gra ma de Me lho ria do Aten di men to na
Pre vi dên cia So ci al. Ve lhos pos tos fo ram trans for ma -
dos em no vas agên ci as, 1/3 já em ope ra ção com a in -
te gra ção de to dos os ser vi ços em lo cal úni co e a ex -
ten são do ho rá rio de aten di men to para todo o dia.
Inves ti mos na in for ma ti za ção das uni da des, na qua li -
fi ca ção dos ser vi do res, na or ga ni za ção das ati vi da -
des de auto-aten di men to, na ori en ta ção e in for ma -
ção, no aten di men to es pe ci a li za do, na pe rí cia mé di -
ca, na re ta guar da, na re vi são de ro ti nas e pro ce di -
men tos. Há uma novo con ce i to de re a bi li ta ção pro fis -
si o nal en vol ven do não ape nas a re cu pe ra ção fí si ca
do tra ba lha dor, mas tam bém sua qua li fi ca ção pro fis -
si o nal e sua re co lo ca ção no mer ca do de tra ba lho. O
re sul ta do de tudo isso é o fim das fi las na Pre vi dên cia
So ci al.

Cri a mos o PREVMó vel, uti li zan do car ros e bar -
cos, são 73 uni da des hoje em ope ra ção, para fa zer
che gar aos lo ca is onde não exis tem agên ci as fi xas da 
Pre vi dên cia So ci al os seus ser vi ços. Implan ta mos e
en fa ti za mos os ser vi ços in te ra ti vos. O PREVFo ne
aten deu, no ano pas sa do, a 10 mi lhões e 100 mil con -
sul tas, em 1999 fo ram cin co mi lhões. Na PREVNet os
be ne fí ci os: sa lá rio ma ter ni da de, pen são, au xí lio do -
en ça, que vai ser im plan ta do ago ra em mar ço. O
PREVFá cil são os qui os ques de auto-aten di men to
nas agên ci as, nos sin di ca tos e as so ci a ções.

Cri a mos a Ou vi do ria da Pre vi dên cia So ci al que
hoje re ce be cer ca de 10 mil de man das por mês e pre -
ci sa mos fa zer até uma nova si na li za ção vi su al, por -
que era ne ces sá rio apa gar o pas sa do e co me çar no -
va men te a his tó ria da Pre vi dên cia So ci al no Bra sil,
mas ha via uma ver da de i ra cha ga que pre ci sa va ser
en fren ta da, que era o com ba te às fra u des, à cor rup -
ção e à so ne ga ção na Pre vi dên cia So ci al. 

A trans for ma ção do am bi en te de tra ba lho já fa ci -
li ta va esse com ba te, to das as ou tras ini ci a ti vas con -
ver gem nes sa di re ção. To ma mos me di das le gis la ti -
vas, ad mi nis tra ti vas e ge ren ci a is, não vou citá-las to -
das, mas que ro cha mar a aten ção para o fim da avo -
ca tó ria, um ins tru men to ab sur do. O Mi nis tro de Esta -
do ti nha di re i to de, por con ta pró pria, dar ba i xa no dé -
bi to de qual quer em pre sa, jo gan do por ter ra o tra ba -
lho da fis ca li za ção. Aca bei com isso. Abri mão des se

ar bí trio, só faz isso quem quer ver da de i ra men te com -
ba ter a cor rup ção.

Fi ze mos a Lei de Cri mes con tra a Pre vi dên cia,
in se rin do no Có di go Pe nal a apro pri a ção in dé bi ta e a
so ne ga ção; cri a mos a mul ta em do bro para o so ne ga -
dor; fi ze mos a ti pi fi ca ção do cri me ele trô ni co, cri me
co me ti do por com pu ta dor; en fren ta mos uma ques tão
gra ve no Rio de Ja ne i ro.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Wal deck Orne las, V. Exª me con ce de um
apar te?

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Tem
a pa la vra V. Exª .

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Eu que ria tra du zir, nes te ins tan te, o meu res pe i to ao
tra ba lho que V. Exª de sen vol ve há tan tos anos pela
Ba hia e pelo Bra sil. Nós nos co nhe ce mos e nos li ga -
mos há mais de trin ta anos e sem pre vi em V. Exª um
ho mem com pe ten te, um pre des ti na do do ser vi ço pú -
bli co. Assu miu o Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al e
Assis tên cia So ci al e de mons trou ao País que é pos sí -
vel ser Mi nis tro da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al,
com sua com pe tên cia e ho nes ti da de, e fa zer a ver da -
de i ra re vo lu ção que V. Exª fez na Pre vi dên cia do Bra -
sil. V. Exª de i xa o car go de po is de hon rar e de me re cer 
o res pe i to do seu Esta do, da Na ção e do Con gres so
Na ci o nal. Nes ta alo cu ção, V. Exª de mons tra tudo o
que fez, mas ain da há mu i to a di zer, por que fez mu i to
mais. Se V. Exª não con ti nua no Mi nis té rio da Pre vi -
dên cia é, tal vez, por le al da de a um seu ami go de tan -
tos e tan tos anos, que o ad mi ra, que o es ti ma e, so -
bre tu do, de se ja que a sua car re i ra con ti nue a ser vi ço
da Ba hia e do Bra sil. V. Exª não sai com a má cu la da
cor rup ção. V. Exª de i xa o mi nis té rio pela le al da de, a
le al da de que mu i tos de ve ri am ad mi rar, mas que não
é tão co mum quan to se pen sa. Se as pes so as sou -
bes sem da for ça da le al da de, V. Exª não es ta ria nes ta
tri bu na, mas no mi nis té rio, tra ba lhan do pelo Bra sil. V.
Exª terá um subs ti tu to, que es pe ro seja à al tu ra, mas
nin guém o ex ce de rá no tra ba lho pela Pre vi dên cia
nes ses úl ti mos trin ta anos nes te País. Em pou co tem -
po, V. Exª de mons trou seu va lor – hon rou a Ba hia e o
Con gres so Na ci o nal. Hoje, V. Exª pode sen tir-se vi to -
ri o so, tal vez mais do que se fos se até o fim do man da -
to. Ou tros des ti nos lhe es tão re ser va dos na po lí ti ca, e
V. Exª pode che gar, nes te Ple ná rio, de fron te er gui da
e di zer: “Cum pri o meu de ver com o Bra sil. Eu hon rei o 
Con gres so Na ci o nal. Eu fui um Mi nis tro da Pre vi dên -
cia ím par en tre to dos os que já o fo ram”. Pa ra béns,
Mi nis tro Wal deck Orne las.
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O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Agra de ço-lhe, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, a
ge ne ro si da de de suas pa la vras, que, pela ami za de,
como V. Exª diz, de mais de trin ta anos, tor nam, di ria,
exa ge ra das as re fe rên ci as que me faz, mas as in cor -
po ro com mu i ta sa tis fa ção ao meu dis cur so.

Eu di zia que, no Rio de Ja ne i ro, ti ve mos que
pro mo ver uma ação vi go ro sa, pri me i ra men te com um
gru po de tra ba lho, de po is com uma in ter ven ção no
Esta do e, fi nal men te, com a for ma ção de uma for -
ça-ta re fa, cons ti tu in do uma ação con jun ta com a au -
di to ria do INSS, a Da ta prev, a Po lí cia Fe de ral e o Mi -
nis té rio Pú bli co. 

Fi ze mos 352 de mis sões en tre 1998 e 2000,
sen do 166 no Rio de Ja ne i ro. Tive até re cla ma ções do 
cor po ra ti vis mo cli en te lis ta. Até com pre en do, pois, en -
tre 93 e 96, fo ram de mi ti dos ape nas 4 ser vi do res no
INSS, e 23 em 97.

Um caso em ble má ti co é o caso Jor gi na. Con se -
guiu-se re cu pe rar até ago ra R$93 mi lhões dos re cur -
sos rou ba dos. Esta mos es pe ran do uma de ci são do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral para am pli ar a car ta de ex -
tra di ção da Cos ta Rica: mais 11 anos de con de na ção, 
o que sig ni fi ca ria que ela te ria me nos de 1/6 da pena
cum pri da e, por con se guin te, fal ta de con di ções de
aces so à pro gres são da pena para o re gi me
semi-aber to.

Re gis tro com sa tis fa ção uma vi tó ria ob ti da na
vés pe ra da mi nha sa í da do mi nis té rio, quan do a OAB
do Rio de Ja ne i ro, por una ni mi da de, can ce lou de fi ni ti -
va men te a car te i ra de ad vo ga da que a Jor gi na pre -
ten dia uti li zar como ins tru men to para sua li ber da de.

Por que essa luta? Qual a ra zão de ser? Por que
quem rou ba di nhe i ro pú bli co pre ci sa ser pu ni do
exem plar men te, da for ma mais ri go ro sa e não deve
ter aces so às fa ci li da des e aos be ne fí ci os da lei. No
caso da Pre vi dên cia, o caso é mais gra ve ain da, pois
se tra ta de di nhe i ro do tra ba lha dor, sob os cu i da dos
do Po der Pú bli co. Não deve ter pro gres são de pena,
nem pri são es pe ci al, que, aliás, ser ve para a pro gres -
são. Ve jam, Exce lên ci as, que um be ne fí cio puxa o ou -
tro e jun tos fa zem a im pu ni da de! É pre ci so aca bar
com isso em nos so País.

Srªs e Srs. Se na do res, não tra go, de mi nha pas -
sa gem pelo mi nis té rio, qual quer re pa ro do pon to de
vis ta mo ral. Ao con trá rio, se crí ti cas re ce bi foi de que
es ta ria exa ge ran do no ri gor com que pu nia des man -
dos.

Não con si de ro isso um mé ri to, mas um de ver.
Foi as sim que apren di na es co la ba i a na de fa zer po lí -
ti ca e ad mi nis tra ção: a es co la do mes tre Anto nio Car -

los Ma ga lhães. Quem se gue o seu exem plo cu i da
sem pre com zelo da co i sa pú bli ca, dos pon tos de vis -
ta mo ral, ad mi nis tra ti vo e fi nan ce i ro.

Tra go, sim, a con vic ção de que os efe i tos des se
tra ba lho mo ra li za dor vão con ti nu ar. E os seus re sul ta -
dos vão apa re cer cada vez mais.

A au di to ria do INSS, a Da ta prev, a Po lí cia Fe de -
ral e o Mi nis té rio Pú bli co, so bre tu do, no Rio de Ja ne i -
ro e em São Pa u lo, mas tam bém em ou tros Esta dos,
es tão de pos se de in for ma ções que ain da não po dem
ser di vul ga das, exa ta men te por que vão pos si bi li tar o
des man te la men to de gan gues e qua dri lhas que fo -
ram for ma das ao lon go do tem po para sa que ar a Pre -
vi dên cia So ci al, com a cum pli ci da de e a co ni vên cia,
fre qüen te men te omis sa, ge ral men te si len ci o sa, mas
mu i tas ve zes as tu ta e es per ta, pela prá ti ca de atos
que pro pi ci a vam a re a li za ção da fra u de e a pro li fe ra -
ção da cor rup ção. Per mi ti am que mu i tos rou bas sem
pou co, para fa ci li tar que pou cos rou bas sem mu i to.

Estou con ven ci do de que o ca rá ter en dê mi co da 
fra u de cum pria o pa pel le gi ti ma dor da ação da que les
que agi am no ata ca do con tra os co fres da Pre vi dên -
cia.

Não era ação de que pu des se dar con ta como
mi nis tro. Não bas ta va pu nir o mau ser vi dor; era in dis -
pen sá vel al can çar as ra mi fi ca ções ex ter nas. Por isso
abri as por tas da Pre vi dên cia para o Mi nis té rio Pú bli -
co e a Po lí cia Fe de ral. Ao fa zer isto, cri ei as con di ções 
para que se iden ti fi que e se puna os gran des cul pa -
dos pelo des ca la bro da Pre vi dên cia em nos so País.

A me ga fra u da do ra Jor gi na, por exem plo, não
sur giu por aca so. É cria de uma épo ca, fru to de um
ato ge né ri co, apa ren te men te des pre ten si o so, pre ten -
sa men te até des cen tra li za dor e es ti mu la dor da efi -
ciên cia, mas ape nas para que os gran des res pon sá -
ve is pos sam ser ex clu í dos das ações pe na is.

As CPIs re a li za das no Con gres so, es pe ci al men -
te as de 1991 e 1994, bem que po de ri am ter pro pi ci a -
do a des co ber ta des sas fra u des an tes e per mi ti do a
iden ti fi ca ção da cul pa e do des ti no dos fur tos, além de 
es tan car a san gria, que ain da ocor re, nos co fres da
Pre vi dên cia. Hoje, cada vez mais, com o pas sar do
tem po e até com ”que i ma de ar qui vo“, como o as sas -
si na to de Alta mi ro Fiel D´Oli ve i ra, ex-di re tor de Admi -
nis tra ção Pa tri mo ni al, as co i sas fi cam mais di fí ce is.
Mas ain da é pos sí vel, com per ti ná cia e de ter mi na ção, 
iden ti fi ca rem-se as fal ca tru as e pu nir os seus res pon -
sá ve is.

Estou cer to de que o tra ba lho que vi nha pro mo -
ven do de sa gua ria ne ces sa ri a men te, mais cedo ou
mais tar de, nes ses res pon sá ve is.
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Tam bém à im pren sa dei sem pre aces so ao re -
sul ta do das ações re a li za das, de modo a man ter a po -
pu la ção in for ma da so bre o que exis tia e o que se fa zia 
para com ba ter a fra u de, a cor rup ção e a so ne ga ção
na Pre vi dên cia So ci al.

ESTABILIDADE SOCIAL

O se gun do ve tor a que me de di quei foi o da es -
ta bi li da de so ci al. Pri me i ro, foi a bus ca da Uni ver sa li -
za ção, pres su pos to da Pre vi dên cia bá si ca, sem o que 
o tra ba lho não es ta rá com ple to. Sem ela, a fun ção so -
ci al não es ta rá sen do cum pri da. O Bra sil tem uma
taxa de co ber tu ra da pro te ção so ci al ba i xís si ma: ape -
nas 40%, en quan to o Uru guai apre sen ta um per cen -
tu al de 70% e a Argen ti na, 53%. Te mos 38 mi lhões de
de sas sis ti dos. O País não pode con ti nu ar com essa
si tu a ção. As por tas fo ram aber tas para cor ri gir essa
dis tor ção. Cri a mos in cen ti vos para fi li a ção dos au tô -
no mos. Está no Con gres so a Lei de Incen ti vos para a
for ma li za ção do em pre go no cam po, ou seja, para a
fi li a ção dos ru ra is. Cri a mos o PREVCi da dão, que con -
si de ro a me di da mais re vo lu ci o ná ria, mais pro fun da,
mais am pla e mais trans for ma do ra que fiz na Pre vi -
dên cia So ci al. Re fi ro-me à con ta in di vi du al, vir tu al de
cada tra ba lha dor. Hoje, qual quer ci da dão bra si le i ro
pode ter aces so aos seus re gis tros na Pre vi dên cia
So ci al. Esta mos im plan tan do nú me ro de iden ti fi ca ção 
do tra ba lha dor com a mes ma sé rie do PIS/Pa sep, em
lu gar do nú me ro do be ne fí cio. O NIT já é uti li za do
tam bém pelo FGTS, pelo se gu ro-de sem pre go e re -
pre sen ta so bre tu do res pe i to aos di re i tos de ci da da -
nia. Encon tra-se na Câ ma ra dos De pu ta dos o pro je to
que pro mo ve a in ver são do ônus da pro va. Até ago ra
a Pre vi dên cia fi ca va de bra ços cru za dos e man da va o 
tra ba lha dor se vi rar para com pro var que ti nha com -
ple ta do o di re i to ao seu be ne fí cio. Com esse pro je to,
que virá em bre ve para o Se na do e para o qual já peço 
o apo io unâ ni me des ta Casa, a Pre vi dên cia vai pas -
sar a ser a guar diã dos re gis tros de cada tra ba lha dor.
Será tam bém um gol pe mor tal na fra u de e na so ne ga -
ção. 

O car tão de se gu ro so ci al é ex tre ma men te im -
por tan te por que re pre sen ta uma iden ti da de e uma ci -
da da nia para o ci da dão. De ve ria ser um car tão só
para to das as ati vi da des so ci a is do Go ver no. Vai co -
brir ape nas a Pre vi dên cia e a as sis tên cia so ci al. Já é
um pas so. Inte res ses de ou tra na tu re za im pe di ram
que o mes mo car tão pu des se ser vir tam bém à sa ú de, 
atra vés do Sis te ma Úni co de Sa ú de, e à Edu ca ção,
atra vés da Bol sa/Esco la, como se ria de se já vel, ra ci o -
nal e mais ba ra to. Em um fu tu ro pró xi mo, to dos se rão
ne ces sa ri a men te uni fi ca dos. Que a mi nha sa í da não

ve nha a pre ju di car a Pre vi dên cia, que deve ser o nú -
cleo da po lí ti ca so ci al, que tem uma em pre sa de pro -
ces sa men to de da dos, que ad mi nis tra o Ca das tro Na -
ci o nal de Infor ma ções So ci a is, que já tem o ca das tro
uni fi ca do do FGTS, da Rais, do Ca ged, com da dos
des de 1976. Que as va i da des e as pre ten sões não
ve nham a im pe dir que se faça o que deve ser fe i to. 

A Pre vi dên cia é an tes de tudo e de mais nada
uma Casa de re co nhe ci men to de di re i tos afir man do o 
seu pa pel so ci al. De mons trei que era pos sí vel uma
Pre vi dên cia pú bli ca efi ci en te, com qua li da de de ser vi -
ço e so ci al men te res pon sá vel.

Ouço o no bre Se na dor Ante ro Paes de Bar ros .

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB  MT) – Na
con di ção de Se na dor do PSDB, cum pri men to V. Exª e
re gis tro a mi nha ale gria pes so al, por que, ao de mons -
trar a efi ciên cia das ações com que V. Exª se hou ve à
fren te do Mi nis té rio da Pre vi dên cia no com ba te à cor -
rup ção, de mons tra V. Exª ao Bra sil que o Go ver no do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so sem pre es -
te ve pre o cu pa do em apo i ar esse com ba te à cor rup -
ção. É exa ta men te por isso que que ro apo i ar o seu
pro nun ci a men to, na cer te za de que V. Exª, aqui no
Se na do, vai con ti nu ar sen do um com ba ten te na de fe -
sa da Pre vi dên cia, para que a Pre vi dên cia So ci al seja
for ta le ci da para to dos os tra ba lha do res bra si le i ros.
Tam bém, pelo seu pró prio de po i men to, cre io não ter
fi ca do dú vi da de que V. Exª teve to tal apo io para re a li -
zar toda essa ges tão, mos tran do, in clu si ve, que es ta -
va cor re ta a di re triz do Go ver no com re la ção à Pre vi -
dên cia e ao em pe nho de V. Exª, da Advo ca cia-Ge ral
da União e de to dos os quan tos se em pe nha ram para
pu nir os cul pa dos. Mos trou-se tam bém, até pe las pu -
ni ções, que a ad mi nis tra ção pú bli ca tem pro ble mas
re al men te gi gan tes cos e que os ten tá cu los são mu i -
tos. Ain da na se ma na re tra sa da, a te le vi são bra si le i ra
mos tra va uma qua dri lha que abu sa va da Pre vi dên cia
e que foi des man te la da em São Pa u lo, o que mos tra
re al men te a efi ciên cia dos se to res que sem pre se
pre o cu pa ram com o com ba te à cor rup ção. Eu gos ta -
ria de cum pri men tar V. Exª. Sem dú vi da ne nhu ma, V.
Exª, que tem uma de fe sa na sua ges tão do in te res se
pú bli co, como Se na dor da Re pú bli ca, vai po der con ti -
nu ar esta luta na de fe sa da Pre vi dên cia bra si le i ra.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Agra de ço e in cor po ro ao meu dis cur so as pa la vras de 
V. Exª.

Não te nho dú vi das de que, se to dos os Mi nis tros 
ti ves sem a mes ma de ter mi na ção e fir me za que tive
no com ba te à cor rup ção, o Pre si den te Fer nan do Hen -
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ri que Car do so não es ta ria pas san do, nes te mo men to, 
pelo cons tran gi men to por que pas sa.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Pois
não, Exce lên cia.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Wal deck Orne las, é com mu i ta ale gria que apar te io V.
Exª nes te mo men to para me so mar àqui lo que os
meus co le gas que me an te ce de ram já re gis tram e de -
se jar a V. Exª boas-vin das a esta Casa e pa ra be ni -
zá-lo pelo seu tra ba lho à fren te do Mi nis té rio, o que é
de co nhe ci men to de toda na ção bra si le i ra. Mas, pon -
tu al men te, que ro fa lar so bre o tra ba lho que a sua Pas -
ta de sen vol veu no Esta do de Ron dô nia, na sua ad mi -
nis tra ção. Pos so, sem ne nhu ma mar gem de erro, ga -
ran tir que há um di vi sor de águas em Ron dô nia: an tes 
e de po is da sua ad mi nis tra ção. V. Exª mu ni ci ou de
me i os in dis pen sá ve is ao INSS do Esta do, que hoje
de sen vol ve um tra ba lho ex ce len te; deu dig ni da de ao
se gu ra do e va lo ri zou so bre tu do o ser vi dor pú bli co da
Pre vi dên cia So ci al do Esta do, im plan tou uni da des
mó ve is; im plan tou uni da des flu tu an tes, que foi algo
iné di to no Bra sil. Atu al men te, te mos duas uni da des
flu tu an tes da Pre vi dên cia, uma tra ba lhan do no rio
Ma de i ra e ou tra em fase de im plan ta ção no Vale do
Gu a po ré. Pro mo veu, tam bém, a aber tu ra de inú me -
ros pos tos e en tre gou uma nova sede da Pre vi dên cia
So ci al para a ca pi tal em Por to Ve lho. Por tan to, que ro
pa ra be ni zar V. Exª de se jar todo su ces so nes se seu
re tor no e di zer que nós, do PFL, es ta mos ab so lu ta -
men te or gu lho sos do seu tra ba lho à fren te da que le
Mi nis té rio.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Agra de ço as pa la vras de V. Exª, Se na dor Mo re i ra
Men des. 

A nova meta e a pre o cu pa ção ago ra se ria cres -
cer no con tro le so ci al so bre a pre vi dên cia, ou seja, im -
plan tar efe ti va men te a ges tão qua dri par ti te da Pre vi -
dên cia So ci al, com a par ti ci pa ção de tra ba lha do res e
em pre ga do res, Go ver no e apo sen ta dos. Nes se sen ti -
do, re u ni mos, no Rio de Ja ne i ro, a Orga ni za ção Ibe -
ro-Ame ri ca na de Se gu ri da de So ci al para dis cu tir
esse as sun to, que re quer a re vi são e a re de fi ni ção do
Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia So ci al. 

Mas já to ma mos me di das con cre tas a esse res -
pe i to, como no caso do PREVci da dão – que é o aces -
so in di vi du al de cada pes soa às suas con tas – e tam -
bém o aces so dos sin di ca tos à Age fip, que está no
pro je to de lei de in ver são do ônus da pro va.

A ação do Mi nis té rio não se es go ta na pre vi dên -
cia, mas se com ple men ta com a fun ção de as sis tên -
cia so ci al, ca ben do-lhe, as sim, olhar o con jun to da
po pu la ção e cu i dar tam bém dos des va li dos.

Pre vi dên cia e Assis tên cia pas sa ram a ser vis tas 
como um con tí nuo. As pes so as, qual quer que seja
sua si tu a ção e ida de, de vem ter di re i to à opor tu ni da -
de na vida e à pro te ção na ve lhi ce. 

A po lí ti ca de as sis tên cia so ci al ga nhou, no atu al
go ver no, uma cara, uma iden ti da de e uma es pi nha
dor sal, tor nan do-se uma po lí ti ca pú bli ca. Aos ser vi -
ços as sis ten ci a is da an ti ga LBA fo ram agre ga dos vá -
ri os pro gra mas, com foco es pe cí fi co nos seg men tos
mais vul ne rá ve is da po pu la ção, a exem plo da er ra di -
ca ção do tra ba lho in fan til, do agen te jo vem de de sen -
vol vi men to, da pre ven ção e com ba te à pros ti tu i ção in -
fan to-ju ve nil.

No ano 2000, deu-se iní cio à im plan ta ção dos
Nú cle os de Apo io à Fa mí lia, para le van ta men to e
iden ti fi ca ção das fa mí li as de ba i xa ren da, ten do como 
re fe rên cia a fi gu ra da mãe, e que será ago ra a base
do ”Por tal do Alvo ra da“, a ser es ta be le ci do em cada
mu ni cí pio in te gran te do pro je to. Assim, pela pri me i ra
vez em sua His tó ria, nos so País pas sa rá a ter um am -
plo e es tru tu ra do pro gra ma de apo io à po pu la ção ca -
ren te, os cha ma dos ”ex clu í dos“, be ne fi ci an do des de
a cri an ça de zero a seis anos até os ido sos de mais de 
67 anos, in clu si ve os por ta do res de de fi ciên cia, pos -
tos ao abri go de uma po lí ti ca ex plí ci ta de as sis tên cia
so ci al.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Wal deck Orne las, a Pre si dên cia aler ta a V. Exª
que seu tem po está es go ta do.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL  BA) – Sr.
Pre si den te, es ti ma ria con tar com a con des cen dên cia
de V. Exª, como tem sido há bi to na Casa, para que
pos sa con clu ir o meu pro nun ci a men to.

Con ti nu an do, no âm bi to da po lí ti ca de as sis tên -
cia so ci al, há ou tro as pec to que pre ci sa ser con si de -
ra do: é a ques tão da fi lan tro pia. Exis te um gra ve foco
de pro ble mas na exe cu ção des sa po lí ti ca. São R$2
bi lhões de que o Po der pú bli co abre mão todo ano
para que en ti da des ci vis pos sam, em seu nome, pres -
tar as sis tên cia so ci al.

As dis tor ções são sig ni fi ca ti vas. Pro pu se mos a
cor re ção. O Le gis la ti vo apro vou-a por una ni mi da de,
com o voto de to das as for ças po lí ti cas aqui re pre sen -
ta das. O Ju di ciá rio sus tou a vi gên cia. O mé ri to, con tu -
do, ain da não foi exa mi na do. Espe ro que, quan do o
for, pos sa essa lei mo ra li za do ra e jus ta ser pos ta em
prá ti ca.
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Ago ra, com o mo men to de re no va ção de to dos
os cer ti fi ca dos, exis te a opor tu ni da de de fa zer-se, no
âm bi to ad mi nis tra ti vo, al gum sa ne a men to e a mo ra li -
za ção des se fa vor fis cal.

Já ha vía mos iden ti fi ca do as 325, das 6.784 en ti -
da des com cer ti fi ca do, que res pon dem por nada me -
nos do que 70% da re nún cia, para olhá-las com aten -
ção no cum pri men to das frá ge is re gras em vi gor, por -
que nem es sas eram cum pri das.

Que a mi nha sa í da do Mi nis té rio não ve nha a in -
ter rom per esse tra ba lho, para sa tis fa ção e gáu dio dos 
que usam a fi lan tro pia para fa zer pi lan tra gem e, em
nome do so ci al, às ve zes até em nome de Deus, usu -
fru em be ne fí ci os in de vi dos.

São re cur sos que, ab sor vi dos por en ti da des pri -
va das, fa zem fal ta à Pre vi dên cia e de ve ri am, re cu pe ra -
dos pelo Te sou ro, ser re ver ti dos para a am pli a ção dos
re cur sos do Fun do Na ci o nal de Assis tên cia So ci al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no exer cí cio 
do Mi nis té rio, con tra ri ei in te res ses. Era in dis pen sá vel
que as sim fos se, para con ser tar a Pre vi dên cia bra si le i ra 
e pela gra vi da de do des ca la bro que sem pre man chou e
com pro me teu a Pre vi dên cia em nos so País.

Con tra ri ei os in te res ses dos que não de se ja vam
a me lho ria dos ser vi ços da Pre vi dên cia So ci al, por -
que sua ine fi ciên cia ser via à ca u sa da pri va ti za ção.
Con tra ri ei os in te res ses dos que não de se ja vam a
mo ra li za ção da Pre vi dên cia, por que pen sa vam em
con ti nu ar se be ne fi ci an do do caos ad mi nis tra ti vo e fi -
nan ce i ro, para pro ve i to pes so al e de ter ce i ros. Con -
tra ri ei os in te res ses dos que não que ri am a trans pa -
rên cia dos fun dos de pen são, para ser vir aos ob je ti -
vos es cu sos de em pre sas e gru pos. Con tra ri ei os in -
te res ses dos que são con tra a pro fis si o na li za ção do
ser vi ço pú bli co, por que não sa bem vi ver sem as si ne -
cu ras do Go ver no, fru to de um cli en te lis mo e de um fi -
si o lo gis mo in com pa tí ve is com a mo der ni da de. Con -
tra ri ei os in te res ses dos que não que rem a mo ra li za -
ção da fi lan tro pia, para con ti nu a rem ”ma man do nas
te tas“ do Esta do, en quan to ex plo ram a edu ca ção e a
sa ú de, em pre ju í zo do povo bra si le i ro. Con tra ri ei os
in te res ses dos que não de se ja vam que o Bra sil ti ves -
se uma Pre vi dên cia de ba ses atu a ri a is, para con ti nu -
ar apa ná gio de pou cos e, so bre tu do, de al guns pri vi -
le gi a dos.

Sou ex clu í do do Mi nis té rio, com mu i ta hon ra
para mim, não por in su fi ciên cia do meu de sem pe nho,
nem por cri ar vul ne ra bi li da de mo ral ao Go ver no a que 
ser vi, ao con trá rio de ou tros que con ti nu am. De i xei o
Mi nis té rio exa ta men te por que sei ser leal e cor re to.
Espe ro, mo des ta men te, que o meu exem plo sir va,

nes te nos so País tão ca ren te de exem plos na vida pú -
bli ca.

Fui cha ma do ao Mi nis té rio para con clu ir o pe río -
do de man da to an te ri or do Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que. Sem pre por sua es co lha pes so al, fui man ti do
em dois mo men tos de re for mas mi nis te ri a is. Sou-lhe
gra to pela opor tu ni da de que me deu de ser vir ao meu
País em po si ção de re le vo. Estou con vic to de que cor -
res pon di à sua con fi an ça, de que não lhe fal tei, em
ne nhum mo men to, com a le al da de e a de di ca ção que
lhe pro me ti, como es tou cer to de que fiz, com meu en -
tu si as mo, meu em pe nho e meu tra ba lho, o me lhor
pelo nos so País nes sa área.

A con fi an ça e o apre ço, co bra dos na nota em
que fui de mi ti do, es ta vam exa ta men te na mi nha per -
ma nên cia no Mi nis té rio, não nas pa la vras que pu des -
se pro nun ci ar. Essas, sim, se ri am uma tra i ção!

Cum pri não ape nas a mis são que me foi con fi a -
da; fui mais além: tra ba lhei duro na re cu pe ra ção do
con ce i to e da ima gem da Pre vi dên cia.

Abra cei ca u sas ti das como im po pu la res, por de -
sin for ma ção ou se gun das in ten ções dos que as sim
as con si de ra vam. Mu i tas ve zes ouvi que se tra ta va do
Mi nis té rio mais di fí cil da Re pú bli ca. Tra ta va-se, na
ver da de, de trans for mar uma Pre vi dên cia eli tis ta e ex -
clu den te em uma Pre vi dên cia igua li tá ria e de mo crá ti -
ca. Tra ba lhei sem pre com os olhos vol ta dos para o fu -
tu ro da nos sa ter ra e da nos sa gen te, nun ca para o
pro ve i to, po lí ti co ou pes so al, que pu des se ti rar do
exer cí cio do car go.

Mo men to hou ve em que o es for ço em pre en di do
en vol veu até mes mo o com pro me ti men to da mi nha
sa ú de. Mas pos so hoje, de ca be ça er gui da, olhar aqui 
para os meus Pa res e da qui di zer a to dos os bra si le i -
ros que O BRASIL TEM UMA NOVA PREVIDÊNCIA:
so ci al men te jus ta, ad mi nis tra ti va men te sa dia, mo ral -
men te re cu pe ra da, po li ti ca men te cor re ta.

Uma Pre vi dên cia efe ti va men te so ci al; uma Pre vi -
dên cia a ser vi ço do tra ba lha dor; uma Pre vi dên cia que
quer e pode pro te ger a to dos os bra si le i ros que tra ba lham; 
uma Pre vi dên cia que res pe i ta e va lo ri za a ci da da nia.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra à no bre Se na do ra He lo í sa He le na.
A SRA HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te fi -
nal de tar de, fa rei al gu mas con si de ra ções. Embo ra
não gos te de ler pro nun ci a men tos, para evi tar a ex -
ces si va ad je ti va ção que gos to de fa zer, hoje fa rei uma 
ex ce ção.
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Exis tem mu i tas pu bli ca ções es pa lha das pelo
mun do so bre um con jun to de an ti gos tra ta dos chi ne -
ses. É um vo lu me de orá cu los cha ma dos Estra ta ge -
mas. Ge ral men te, tais es tra ta ge mas são exem pli fi ca -
dos com pu bli ca ções, fa tos da his tó ria, da li te ra tu ra,
da tra di ção mi li tar. Um dos mais co men ta dos tem
como tí tu lo ”Cri ar Algo a Par tir do Nada“. Entre mu i tos
exem plos, há um que se pas sa na épo ca dos es ta dos
guer re i ros, que vou ci tar.

Cer ta vez, o con se lhe i ro mais pró xi mo
e de mais con fi an ça do rei, cha ma do Pang
Cong, foi de sig na do para as su mir uma ta re -
fa im por tan tís si ma, que era acom pa nhar e
pro te ger um prín ci pe no cum pri men to de um 
tra ta do en tre dois Esta dos que es ta vam em
guer ra. Como Pang Cong, que era o con se -
lhe i ro mais es ti ma do pelo rei, sa bia que, na
sua au sên cia, cer tos cor te sãos iri am di fa -
má-lo di an te do mo nar ca, re sol veu fa zer al -
gu mas per gun tas ao rei: ”Ma jes ta de, se al -
guém vos con tas se que um ti gre está va -
gan do pe las ruas da ca pi tal, acre di ta ri as
nele?“ Ao que o rei res pon deu de pron to:
”Cla ro que não. Como tal co i sa se ria pos sí -
vel?“ ”Mas“, con ti nu ou Pang Cong, ”se uma
se gun da pes soa trou xes se a mes ma no tí -
cia, Vos sa Ma jes ta de dar-lhe-ia cré di to?“
Após re fle tir um mo men to, o mo nar ca res -
pon deu: ”Não. Mes mo duas pes so as não
me con ven ce ri am.“ ”Mas“, con ti nu ou Pang
Cong, ”se uma ter ce i ra pes soa vi es se e dis -
ses se que viu um ti gre na ca pi tal,...

Vos sa Ma jes ta de acre di ta ria nis so?
– Acre di ta ria – res pon deu o Mo nar ca.

Se três pes so as di zem a mes ma co i sa, deve 
ser ver da de.

Ao que o con se lhe i ro res pon deu: 
– Ma jes ta de, par ti rei em bre ve em di -

re ção ao dis tan te Esta do de Zhao para
acom pa nhar o vos so fi lho, o nos so Prín ci pe. 
Du ran te a mi nha au sên cia, cer ta men te mais 
de três pes so as vi rão aqui ca lu ni ar-me.
Espe ro que Vos sa Ma jes ta de pen se duas
ve zes an tes de che gar a qua is quer con clu -
sões.

O rei anu iu com a ca be ça e dis se:
– Enten do per fe i ta men te o que di zes.

Vai sos se ga do. 
De fato, mu i tos cor te sãos so li ci ta ram

au diên cia ao rei e ca lu ni a ram Pang Cong.
De iní cio, o Rei não deu ou vi dos, mas com o 

au men to do flu xo de vo zes em con de na ção
a Pang Cong, o Mo nar ca foi fi can do des con -
fi a do, até aca bar se con ven cen do do su pos -
to mau ca rá ter do seu prin ci pal Con se lhe i ro. 
Após seu re tor no, mes mo ten do Pang Cong
cum pri do sua ta re fa com per fe i ção, tra zen do 
o Prín ci pe a sal vo, per ce beu que já não ti -
nha a con fi an ça do Mo nar ca, sim ples men te
por que ru mo res, re pe ti dos com cer ta fre -
qüên cia, pas sam a ser en ca ra dos como ver -
da de. Do mes mo je i to que três pes so as po -
dem cri ar um ti gre do nada!

No ca pí tu lo des se es tra ta ge ma ”cri ar algo a par -
tir do nada“, há uma pas sa gem mu i to in te res san te
que diz as sim: ”Os ru mo res es tão en tre as co i sas
mais te mí ve is. Umas pou cas pa la vras po dem le var
um he rói a de por suas ar mas ou um ho mem a sub tra ir 
sua pró pria vida. O tem po que um ru mor está em cir -
cu la ção não é im por tan te, pois, de po is que sua exa ti -
dão foi apro pri a da men te ve ri fi ca da, seus efe i tos nor -
mal men te já se tor na ram ir re ver sí ve is!“

Ima gi nem, Sras e Srs. Se na do res, uma no tí cia
que não é dada so men te por três pes so as, mas por
mi lha res de es tru tu ras de co mu ni ca ção des te País,
es pa lha das por todo o seu ter ri tó rio, atra ves san do
men tes e co ra ções, di zen do: ”O Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, ex-Pre si den te do Con gres so Na -
ci o nal, dis se em uma re u nião com três Pro cu ra do res
da Re pú bli ca, no Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, que a
Se na do ra He lo í sa He le na vo tou con tra a cas sa ção do 
ex-Se na dor Luiz Este vão“.

Antes de fa lar o que se faz ne ces sá rio so bre o
fato, que ro agra de cer pro fun da men te a to das as pes -
so as que pen sa ram duas ve zes, a to das as pes so as
que fo ram so li dá ri as co mi go, na mi nha que ri da Ala go -
as, onde as pes so as me co nhe cem pro fun da men te,
onde nem os meus mais fe ro zes ad ver sá ri os fo ram
ca pa zes de ma ni pu lar po li ti ca men te esse tipo de ca -
lú nia. Agra de ço a to dos do Par la men to e de vá ri os lu -
ga res do Bra sil que, mes mo não co nhe cen do a mi nha 
his tó ria, fo ram ca pa zes de pen sar duas ve zes.

Con fú cio, cer ta vez, ao ser in da ga do so bre o
que ele con si de ra va a ”es sên cia da cla re za de vi são“,
res pon deu: ”Aque le que não se de i xa im pres si o nar
por uma lon ga e cons tan te bar ra gem de ca lú ni as
pode ser con si de ra do cla ri vi den te!“

Pen sei mu i to du ran te to dos es ses dias so bre
como al guém, em sã cons ciên cia, po de ria acre di tar
num fato de tal na tu re za. Por que mi nha pa la vra, mi -
nha vida de ab so lu ta ho nes ti da de, de ri gor éti co – à
cus ta de tan tas pri va ções e de tan tos en fren ta men tos
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–, po de ria ser co lo ca da num mes mo pa ta mar de le gi -
ti mi da de da pa la vra do Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, sem qual quer pro va? Por isso, Sras e Srs. Se -
na do res, é de fun da men tal im por tân cia que a lis ta -
gem com os vo tos apa re ça com meu voto ”Sim“ pela
cas sa ção do en tão Se na dor Luiz Este vão. 

Qu an do che ga mos a esta Casa, como Se na do -
res re cém-ele i tos, re ce be mos um en ve lo pe com uma
se nha. Alguém de sig na um nú me ro, não so mos nós
que o es co lhe mos pri va ti va men te como uma se nha
de ban co. Alguém co lo cou a se nha num pa pel e de po -
is num en ve lo pe e en tre gou-nos. Pre fi ro pen sar, sin -
ce ra men te, que nes ta Casa não há Se na do res que
fur tam se nhas, que são ca pa zes de fra u dar uma ele i -
ção. Por tan to, a lis ta gem com meu voto ”Sim“ tem de
apa re cer.

Ago ra va mos ao mais do lo ro so, ao pér fi do, ao
que se co men ta por es ses cor re do res azu is. Se le van -
tar mos o ta pe te azul, a lama sobe. Va mos ao que se
co men ta pe los cor re do res para ar gu men tar o meu ”tal 
voto con tra a cas sa ção“. Va mos ao que há de pior na
ca lú nia, ao mais as que ro so. 

Di zem: ”A Se na do ra po de ria ter re ce bi do di nhe i -
ro do vi ga ris ta“! Essa afir ma ção me faz re vi ver tudo o
que já pas sei na vida, lu tan do con tra gen ti nha suja
como essa. Não pas sei mi nha vida en fren tan do me -
tra lha do ra gi ra tó ria, pas sei mi nha vida en fren tan do
me tra lha do ra de ver da de, para lu tar con tra os que sa -
que i am os co fres pú bli cos, con tra um di nhe i ro sujo
que ja ma is po de ria ter re ce bi do.

Fa lam ain da que ”a Se na do ra po de ria ter tido
um caso com o vi ga ris ta“! Este é o ar gu men to ma -
chis ta, tí pi co de uma so ci e da de im preg na da do cos tu -
me no jen to de co lo car as mu lhe res sub ser vi en tes a
ho men zi nhos ri qui nhos e or di ná ri os como ele, ho -
men zi nhos or di ná ri os so bre os qua is eu não cus po,
mas vo mi to so bre esse e so bre qual quer ou tro, quer
seja De pu ta do ou Se na dor, que te nha a ou sa dia de
fa lar so bre isso.

Di zem tam bém que ”a Se na do ra aten deu a um
pe di do do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, por acor dos po -
lí ti cos re gi o na is“. Deus cer ta men te fez-me com mu i -
tos de fe i tos, mas me con ce deu al gu mas com pen sa -
ções. Não per mi tiu que a po bre za fos se su fi ci en te
para de ge ne rar os meus ne u rô ni os a pon to de fa zer
um acor do ele i to ral com dois anos de an te ce dên cia.
Deus deu-me tam bém um tem pe ra men to in su por tá -
vel, uma in to le rân cia crô ni ca com acor dos es pú ri os,
que os dois Se na do res pelo Esta do de Ala go as, Se -
na dor Te o tô nio Vi le la e Se na dor Re nan Ca lhe i ros –
es pe ci al men te – co nhe cem mu i to bem. Os dois sa -

bem que ain da está para nas cer o ho mem – o que po -
dia me ca lar mor reu quan do eu ti nha três me ses de
ida de, o meu pai – que me faça, efe ti va men te, fa zer
algo que eu não que i ra.

É exa ta men te por isso, Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, que, quan do cha mei V. Exª de ca na lha e
usei pa la vras su pos ta men te gros se i ras, dis tan tes do
tem pe ro de ci vi li da de re i vin di ca do por V. Exª, o fiz por -
que essa é a úni ca for ma de V. Exª en ten der e ou vir. V.
Exª foi mu i to mal acos tu ma do nes te País, ten do as -
sus ta do mu i tas pes so as com a sín dro me do ca pi -
tão-do-mato, que, no gri to e com o chi co te, ar ras ta as
pes so as pela ore lha para a sen za la.

Nas ci ne gri nha nes te mun do para não me do -
brar para ab so lu ta men te nin guém. Vim ne gri nha para
este mun do com a for ça que Deus me deu para ar -
rom bar por ta de sen za la se pre ci so fos se e para ja -
ma is ser ar ras ta da para ela.

So li ci to mu i to a V. Exª que não fale da mi nha fa -
mí lia. Ela tem tudo que o fal so mo ra lis mo que uma so -
ci e da de cí ni ca e dis si mu la da apre sen ta como es có -
ria. A eli te tam bém os tem, só que es con de os seus
em ba i xo do ta pe te per sa. O meu, não. To dos os que
são clas si fi ca dos como es có ria eu os tra go no meu
co ra ção e por eles sou ca paz de fa zer qual quer co i sa
para pro te gê-los, por que, Se na dor, fi ze mos uma op -
ção na vida, em bo ra o mun do seja pre pa ra do para os
cor rup tos, para os dis si mu la dos, o co vil dos la drões
to le ra dos. Esses é que le vam van ta gem no mun do.
Nós fi ze mos ou tra op ção: pelo Na tal no quar ti nho de
em pre ga da, pela fome, pela mi sé ria, pelo so fri men to
e pelo cabo da en xa da. Não fi ze mos a op ção para
aqui lo que o mun do es pe ra.

V. Exª deve en ten der que fui edu ca da, não do -
mes ti ca da para ser vir aos gran des como V. Exª. Fui
edu ca da até para lam ber es ca ra de po bre, se pre ci so
for, para sal var-lhe a vida. Ja ma is se ria do mes ti ca da
para ser vir aos gran des e aos po de ro sos. 

V. Exª te nha ab so lu ta cer te za de que as mi nhas
pa la vras fo ram in sig ni fi can tes di an te do que pos so fa -
zer para de fen der a hon ra dos meus fi lhos, da mi nha
fa mí lia, a mi nha dig ni da de.

Para ter mi nar, pois eu re al men te não gos ta ria
mais de to car nes te as sun to no ple ná rio, em bo ra vol te 
a fazê-lo se pre ci so for e se eu qui ser, que ro di zer que
nós, Se na do res da Opo si ção, que re mos apro fun dar
to das as in ves ti ga ções des sas de nún ci as fe i tas ago ra 
pelo Se na dor, como sem pre fi ze mos em to das as áre -
as. Fa re mos isso cum prin do nos sa obri ga ção cons ti -
tu ci o nal quan to aos ca sos Edu ar do Jor ge, Ban co do
Pará, ae ro por to da Ba hia, pri va ti za ções, Cay man,
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pas ta rosa, tudo que pos sa sig ni fi car cri mes con tra a
Admi nis tra ção Pú bli ca, trá fi co de in fluên ci as, ex plo ra -
ção de pres tí gio e in ter me di a ção de in te res ses pri va -
dos. Mu i tos ali a dos de hoje e mu i tos ex-ali a dos par ti -
ci pa ram da ope ra ção ”aba fa“ e es con de ram tudo
mes mo quan do a Opo si ção que ria in ves ti gar. É exa ta -
men te por isso que con ti nu a mos lu tan do pela Co mis -
são Par la men tar de Inqué ri to.

Eu não po de ria de i xar de vir a esta tri bu na para
de i xar bem cla ro para to dos, es pe ci al men te para o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que não me do -
bro, não me cur vo; fui edu ca da numa fa mí lia po bre,
não fui do mes ti ca da para ser vir aos gran des. (Pal -
mas.)

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Pre si den te, so li ci to a pa la vra para uma ex -
pli ca ção pes so al.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
pelo pra zo de cin co mi nu tos, para uma ex pli ca ção
pes so al.

O SR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o des -
tem pe ro ver bal da Se na do ra He lo í sa He le na nos cria
a obri ga ção de vir à tri bu na para co lo car os as sun tos
como de vem ser co lo ca dos.

Se a Se na do ra não se do bra, tam bém eu não
me do bro; se a Se na do ra tem uma vida di fí cil, eu tam -
bém já tive; se a Se na do ra se jul ga in jus ti ça da – e
acre di to que sim –, as vá ri as ver sões que cir cu la ram
não au to ri zam que V. Exª te nha essa fú ria que de -
mons trou na tri bu na, por que se seu voto foi – e eu te -
nho a cer te za de que foi – a fa vor da cas sa ção, a Se -
na do ra não de ve ria es tar tão exal ta da, de ve ria es tar
mais cal ma, pois re co nhe ço a sua ori gem, o seu tra -
ba lho e mu i to do que V. Exª dis se como ver da de i ro;
mas isso tam bém não é pri vi lé gio de V. Exª.

No en tan to, te nho o de ver, como ca va lhe i ro, de
não uti li zar com V. Exª a lin gua gem que uti li zou co mi -
go. V. Exª verá, ao fi nal de todo esse im bró glio, que
não há lis ta, que o pa i nel não foi mo di fi ca do, nada dis -
so. Por mais par ci al men te que se que i ra fa zer a apu -
ra ção, V. Exª che ga rá à ver da de, à ver da de que está
aci ma de tudo, e um cer to dia, pro va vel men te, vai
lem brar-se que da que la Pre si dên cia eu a de fen di com 
mu i to vi gor. Isso tal vez não te nha ca la do na ca be ça
de V. Exª, e sim as in tri gas for mu la das por pro cu ra dor
que já mu dou a sua co lo ca ção vá ri as ve zes, in clu si ve
em re cen te re por ta gem do Cor re io Bra zi li en se, que
V. Exª deve ter vis to, mu dou a po si ção in for man do que 

eu não dis se o que V. Exª afir ma com tan to vi gor que
eu dis se ra. 

Nes te ins tan te, o que que ro lhe di zer é que V.
Exª vai se ar re pen der bas tan te das afir ma ções ca lu -
ni o sas a meu res pe i to, in fa man tes, que eu não me re -
cia, e até mes mo os cor re li gi o ná ri os de V. Exª sa bem
que eu não me re ço, pela luta que es tou em pre en den -
do, in clu si ve, pela mo ra li za ção do País e, para tudo,
tudo, tudo que apon tei, a cada dia, fica a ver da de es -
cla re ci da e a so ci e da de to man do co nhe ci men to de
que eu não men ti, que a mi nha ver da de é a ver da de i -
ra. 

V. Exª, por tan to, está fora des te as sun to. Não se
pre ci pi te, fi que mais cal ma. Com pre en do a vida de V.
Exª. Alguns de seus co le gas já me con ta ram o es for ço 
que V. Exª fez até che gar aqui. E che gan do aqui, mais
do que nin guém, eu com pre en di, mu i tas ve zes, a lin -
gua gem exa ge ra da de V. Exª e, al gu mas ve zes, lhe
pedi aten ção so bre isso. 

Hoje es tou sen do ví ti ma da sua lin gua gem. Mas
o seu ar re pen di men to, o seu re mor so virá mais cedo
do que pen sa. E te nho cer te za de que, com a dig ni da -
de que lhe é pró pria, su bi rá àque la tri bu na e irá se
des cul par das in fâ mi as que ar ro la ram em toda essa
co i sa, só por que – e V. Exª não en ten deu isso – to mei
uma po si ção de in de pen dên cia em re la ção ao Go ver -
no Fe de ral.

Sa i ba tam bém – e é bom que fi que bem cla ro –
que não é pri vi lé gio da que les que mais so fre ram,
como é o seu caso, co ra gem. Co ra gem nun ca me fal -
tou na vida e, ao con trá rio do que V. Exª diz, nun ca bri -
guei para ba i xo, sem pre bri guei para cima – como es -
tou fa zen do ago ra. Então, verá que a mi nha po si ção
não é a que V. Exª diz e que o meu pas sa do tam bém
não é o que Exª pen sa, e V. Exª che ga rá à con clu são
de como a le vi an da de das pa la vras pode le var as pes -
so as a alu ci na ções, tal vez jus ti fi ca das pela in dig na -
ção da in ver da de que lhe foi dada, e deve ter sem pre
o bom sen so de, nes te Par la men to, co lo car as co i sas
nos de vi dos ter mos. 

É o que faço em re la ção a V. Exª, com res pe i to a
sua vida, mas so bre tu do com res pe i to à ver da de, que
será es cla re ci da em todo o cur so. 

Se V. Exª quer uma CPI, eu tam bém que ro, am -
pla, ge ral e ir res tri ta. O seu Lí der hoje sabe que eu as -
si na rei o re que ri men to para cons ti tu i ção des sa CPI.
Con tu do ob ser ve que, an tes mes mo de CPI, as ver -
da des vêm sen do apon ta das ao País, em re la ção a
tudo aqui lo que, an tes des sas ele i ções das Me sas do
Con gres so, eu de cla rei. Res pe i to a sua in dig na ção,
mas não res pe i to e nem ace i to as suas pa la vras.
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Nes te ins tan te, to dos de ve mos, como é na tu ral,
res pe i to uns aos ou tros e ob ser var, aci ma de tudo, o
res pe i to à ver da de. Fi que com a ver da de e V. Exª vai
ver que foi in jus ta com o seu co le ga des ta Casa.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção 
ina diá vel de li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª, no bre Se na dor Ro ber to Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Sras e Srs Se na do res, re cor do-me que, na pri me i ra in -
ter ven ção do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães em
re la ção a V. Exª, Pre si den te des ta Casa, oca sião em
que hou ve a res pos ta, aqui apre sen tei um re que ri -
men to so li ci tan do à Mesa do Se na do que en vi as se ao 
Mi nis té rio Pú bli co to das as in for ma ções, in clu si ve as
de nún ci as de no ti tia cri mi nis que ali se evi den ci a -
vam.

Qu e ro, de ime di a to a este epi só dio, su ge rir algo
que já foi pro pos to, mas que faço ques tão de en fa ti -
zar: é fun da men tal que o Con se lho de Éti ca des ta
Casa te nha con di ções de ava li ar, in ves ti gan do a ve ra -
ci da de ou não da qui lo que a im pren sa bra si le i ra no ti -
ci ou, ou seja, que o ex-Pre si den te do Se na do, Se na -
dor Anto nio Car los Ma ga lhães, ti nha a lis ta dos vo tan -
tes de uma vo ta ção se cre ta. Sen do ver da de i ra, é cla -
ra a vi o la ção do si gi lo do voto. Isso pre ci sa fi car es cla -
re ci do, até para que a in dig na ção jus ta, por to dos os
tí tu los, da Se na do ra He lo í sa He le na seja tam bém es -
cla re ci da para a so ci e da de bra si le i ra.

Infe liz men te, o Mi nis té rio Pú bli co man dou ar qui -
var o ou tro epi só dio e, por con ta de to das as ou tras
de nún ci as, pas sou des per ce bi do o ar qui va men to da -
que las no ti tia cri mi nis que re ci pro ca men te aqui tro -
ca ram os Se na do res Ja der Bar ba lho e Anto nio Car los 
Ma ga lhães, cons tran gen do a to dos – um cons tran gi -
men to exis ten te ain da hoje e que, evi den te men te,
pre ci sa mos re sol ver. Uma de las é um aten ta do vi o -
len to ao de co ro, que pode ter ocor ri do se de fato hou -
ve a vi o la ção do si gi lo do voto. Isso pre ci sa ser es cla -
re ci do, seja com a au di to ria do pa i nel, seja por meio
da in qui ri ção dos pro cu ra do res, para con fir mar se tais 
afir ma ções são ou não pro ce den tes.

A pro pos ta do PPS é que se abra uma CPI, uma
vez que o Mi nis té rio Pú bli co não quis ave ri guar ne -
nhu ma das de nún ci as aqui le van ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, como Lí der.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Sras e Srs Se na do res, como Lí der do PMDB, no Se na -
do Fe de ral, eu gos ta ria de, até em res pos ta ao Se na -
dor Ro ber to Fre i re, co mu ni car à Casa que ama nhã
re a li za re mos uma re u nião da Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le para, en tre ou tras co i sas, ou vir mos as
fi tas gra va das por oca sião do en con tro do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães com os Pro cu ra do res da
Re pú bli ca. Além dis so, ou vi re mos o pe ri to que, na
opor tu ni da de, en tre ga rá à Co mis são uma de gra va -
ção. De uma vez por to das, te re mos a rara opor tu ni -
da de de sa ber mos quem está so bre o epi só dio fa lan -
do a ver da de.

Qu an do a re vis ta IstoÉ pu bli cou ma té ria so bre o 
en con tro, o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães o ne -
gou. Dis se que não ha via fa la do, e, de po is, se com -
pro vou que fa lou.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA.
Fora do mi cro fo ne) – Não é ver da de que se te nha
com pro va do.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – De -
po is o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, numa ou -
tra ver são, fa lou que ha via sido uma mon ta gem. Ama -
nhã, por tan to, te re mos a opor tu ni da de de sa ber se
hou ve mon ta gem ou não, para in ves ti gar mos e sa ber -
mos se hou ve ou não que bra do de co ro par la men tar.
Esta Casa, fun da men tal men te, quer sa ber dis so.

Sr. Pre si den te, de fen de mos a re to ma da da nor -
ma li da de pelo Se na do da Re pú bli ca o mais ra pi da -
men te pos sí vel. O País pre ci sa avan çar. A po lí ti ca não 
pode atra pa lhar a eco no mia. O Bra sil não quer mais
con vi ver com ble fes nem men ti ras, com blá-blá-blás
ou dis se-me-dis ses. Se o Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães ti ver pro vas, de nún ci as con se qüen tes e
fa tos de ter mi na dos, deve apre sen tá-los o mais ra pi -
da men te pos sí vel ao Se na do da Re pú bli ca e ao País.
Qu e re mos in ves ti gar. O País quer que apu re mos os
fa tos. 

Entre tan to, Sr. Pre si den te, o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães pre ci sa olhar-se com os mes mos
olhos que ob ser va as pes so as que ou sam en fren tá-lo. 
O jor nal O Esta do de S. Pa u lo de hoje, em re por ta -
gem so bre o pro ces so que pode re ve lar se o Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães pres si o nou ou não o Ban -
co do Bra sil no que diz res pe i to ao em prés ti mo à ad -
mi nis tra ção Cel so Pit ta – ma té ria as si na da pelo jor na -
lis ta Fá bio Di a man te –, diz o se guin te: 

Os in dí ci os de que o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães (PFL-BA) te ria pres si o na -
do pela li be ra ção de um em prés ti mo do
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Ban co do Bra sil ao ex-Pre fe i to de São Pa u lo 
Cel so Pit ta (PTN) po dem sur gir num pro ces -
so mo vi do pelo pró prio ACM con tra a ex-pri -
me i ra dama Ni céa Pit ta. Ela pe diu que a
Jus ti ça de cre te a que bra do si gi lo te le fô ni co
do Se na dor para com pro var as su pos tas li -
ga ções fe i tas a Pit ta, pe las qua is pres si o na -
va para que fos sem pa gas dí vi das com a
cons tru to ra OAS – em pre i te i ra do ex-gen ro
do Se na dor, Cé sar Pi res.

E con ti nua, Sr. Pre si den te, a ma té ria:

Pit ta uti li zou par te do em prés ti mo –
cer ca de R$17 mi lhões – para pa gar à OAS
pela cons tru ção da Ave ni da Água Espra i a -
da, ini ci a da na ges tão de Pa u lo Ma luf (PPB). 
A obra é uma das ban de i ras do ex-Pre fe i to
e ex-pa dri nho de Pit ta.

Se gun do nota do mes mo jor na lis ta:

A acu sa ção de que o Se na dor man ti -
nha li ga ções com Ma luf, que, na épo ca, ain -
da, era pa dri nho po lí ti co de Pit ta, foi fe i ta
pelo Se cre tá rio-Ge ral da Pre si dên cia, Aloy -
sio Nu nes Fe re i ra, em nota di vul ga da an te -
on tem.

Mais adi an te, a ma té ria diz o se guin te: 

A ad vo ga da de Ni céa, Andrea Gu e des
Mi que lin, pe diu a que bra do si gi lo te le fô ni co
de ACM ao Juiz Alex Ta deu Mon te i ro Zi le -
novs ki, da 11.ª Vara Cri mi nal Cen tral, no dia 
16 do mês pas sa do. Ele man dou o pro ces so 
para o Mi nis té rio Pú bli co Esta du al (MPE)
dar um pa re cer e só de po is vai de ci dir so bre 
o re que ri men to. 

A ques tão so bre o pe di do é se ele po -
de ria ou não ter sido fe i to nes ta fase do pro -
ces so. Para isso, te ria de ser re que ri da a
”ex ce ção da ver da de“ no iní cio da ação, ou
seja, a ad vo ga da ten ta ria pro var que as acu -
sa ções são ver da de i ras. 

Se isso ti ves se ocor ri do, o caso se ria
jul ga do pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF), 

”...o caso se ria jul ga do pelo Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral por ca u sa da con di ção de
ACM como Se na dor .

Diz a ma té ria ain da:

”A ex ce ção da ver da de se ria im pos sí -
vel pois as li ga ções não fo ram gra va das.
Qu e re mos apon tar a exis tên cia dos te le fo -
ne mas como for tes in dí ci os“ – ex pli cou a
ad vo ga da.

O ad vo ga do do Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães, Ri car do Tos to, afir ma que o
pe di do de que bra do si gi lo é im pos sí vel e foi 
fe i to ape nas para tu mul tu ar o pro ces so.

É im por tan te – nós que que re mos tudo in ves ti -
gar, e o País co bra isso de nós – que es sas co i sas se -
jam fe i tas com a ma i or bre vi da de e ra pi dez pos sí vel.
Ontem, o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães co brou
pro vi dên ci as do Se na dor Ja der Bar ba lho com re la ção 
a um pe di do que de ve ria ser fe i to, e o Se na dor já o fez 
em re la ção a in for ma ções do Ban co Cen tral. 

Se ria bom, da mes ma for ma, que o Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães au to ri zas se a que bra do
seu si gi lo te le fô ni co por que se isso ocor res se, ama -
nhã mes mo, o Mi nis té rio Pú bli co e o Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral po de ri am de ci dir se o Se na dor pres si o -
nou ou não com re la ção à li be ra ção do em prés ti mo
do Ban co do Bra sil para a Pre fe i tu ra de São Pa u lo, à
épo ca ad mi nis tra da pelo Pre fe i to Cel so Pit ta que, se -
gun do a ma té ria de O Esta do de S.Pa u lo , be ne fi ci ou 
uma em pre sa da fa mí lia do Se na dor.

Na se ma na que pas sou, Sr. Pre si den te, apre -
sen tei à Mesa do Se na do seis re que ri men tos: de pe -
di dos de in for ma ções e de ins ta la ção de co mis sões
para in ves ti gar fa tos, ques tões con cre tas. Peço o em -
pe nho de V. Ex.ª para que te nham con se qüên cia.

Gos ta ria tam bém de so li ci tar, nes ta opor tu ni da -
de, ao Pre si den te da Re pú bli ca que de ter mi ne ao Mi -
nis tro da De fe sa a aber tu ra de in qué ri to com base em
re la tó rio do Tri bu nal de Con tas da União para apu rar
res pon sa bi li da des pelo des vio de R$58 mi lhões nas
obras do ae ro por to De pu ta do Luís Edu ar do Ma ga -
lhães. Na se ma na que pas sou – V. Exª se re cor da –,
pedi que o Tri bu nal de Con tas nos man das se a au di -
to ria, par te já pu bli ca da. Com base no que já foi pu bli -
ca do, peço que o Pre si den te da Re pú bli ca de ter mi ne
ao Mi nis tro da De fe sa que abra um in qué ri to para que
pos sa mos apu rar tudo isso. Se hou ver fato de ter mi na -
do, pre ci so, se hou ver de nún cia, se hou ver no tí cia de
en vol vi do, V. Exª con ta e con ta rá sem pre com a mi nha 
par ti ci pa ção para que pos sa mos avan çar na in ves ti -
ga ção. A par tir de ago ra, Sr. Pre si den te, es pe ro que,
da mes ma for ma, pos sa mos avan çar so bre qual quer
de nún cia que fi ze rem con tra V. Exª. Assim, não te nho
ne nhu ma dú vi da, o País ga nha rá. Se não con se guir -
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mos fa zer com que o Se na do vol te à nor ma li da de, se
pros se guir mos co lo can do pe dras no ca mi nho da eco -
no mia, pelo me nos va mos apro ve i tar esta opor tu ni da -
de para es cla re cer to dos os fa tos, sem ex ce ção, e va -
mos co brar das pes so as o mes mo com por ta men to
que va mos ter tam bém com re la ção aos fa tos. Cre io
que se es ta be le cer mos esse cri té rio es ta re mos agin -
do mu i to bem.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de
apre sen tar mi nha to tal so li da ri e da de à Se na do ra He -
lo í sa He le na. Fui ci ta do na gra va ção que o Se na dor
de po is ne gou. Não ou sa ria pe dir nada à Se na do ra
He lo í sa He le na so bre a es pe cí fi ca ques tão. Ja ma is
pe di ria isso. E, se ti ves se pe di do, o que não acon te -
ceu, te nho cer te za de que ela não aten de ria.

Pre ci sa mos, Sr. Pre si den te – e é isso que o País 
pre ci sa de fi ni ti va men te en ten der – de i xar de ata car
as pes so as em pú bli co e pe dir des cul pas no par ti cu -
lar. Não po de mos agre dir pes so as numa gra va ção
com pro cu ra do res pú bli cos, com o ob je ti vo de ex por
es sas pes so as por que não se sub me te ram à do mi na -
ção e, de po is, pe dir des cul pas, man dar re ca dos,
man dar gra va tas, man dar pre sen tes. Isso não pode
con ti nu ar! A par tir de ago ra, com a aqui es cên cia do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães e do Se na do Fe -
de ral, va mos es ta be le cer para to dos uma nor ma de
com por ta men to: qual quer de nún cia tem que ser in -
ves ti ga da. Qu al quer de nún cia! O que o Se na dor quer
é o que to dos que re mos. 

E co bro mais uma vez de V. Exª o seu em pe nho,
in clu si ve pes so al, para que os re que ri men tos que
apre sen tei na se ma na pas sa da pos sam, afi nal, ca mi -
nhar.

Mu i to obri ga do.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Peço a pa la vra, Sr. Pre si den te, por que fui ci ta -
do ou tra vez.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Anto nio Car los, não pos so con ce der a pa la vra a V. 
Exª de acor do com o Re gi men to, mas po de rei fazê-lo, 
des de que o ilus tre Lí der do seu Par ti do, o PFL, a con -
ce da. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agra de ço a V. Exª.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, o PFL con ce de, até por que, se fos se im pos -
sí vel a S. Exª, o Se na dor Anto nio Car los, usar da pa la -
vra, fá-lo-ia eu. Mas está ce di da, pela Li de ran ça do
Par ti do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Per fe i -
to. Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, como Lí der.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, se rei bre ve. Con si de ro sin gu lar a co ra gem do
Se na dor Re nan Ca lhe i ros. Eu me re cor do de V. Exª
sen do de mi ti do do car go de Mi nis tro, nes te pró prio
Go ver no, e das má go as de V. Exª, que ago ra pas sa a
ser de fen sor do mes mo em fun ção de uma po si ção
par ti dá ria. V. Exª não pode fa lar da qui lo que não co -
nhe ce. O Dr. Aloy sio Nu nes Fer re i ra fez uma nota ofi -
ci al on tem e hoje já dis tri buí à im pren sa pela ma nhã.
Toda ela. Aqui não vou ler, para não to mar tem po, mas 
vale à pena que V. Exª leia ama nhã. Mas esta par te
ser ve para V. Exª.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Te nho
aqui có pia da nota.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Não. É da mi nha que falo: 

De sa fio qual quer Pre si den te do Ban co
do Bra sil, em qual quer épo ca, in clu si ve o
atu al, seu an te ces sor e tam bém quan tos por 
ali pas sa ram, a apon tar al gu ma vez que eu
te nha ido ple i te ar em prés ti mo para quem
quer que seja. Esti ve, sim, no pas sa do, no
cum pri men to de meus de ve res de go ver na -
dor da Ba hia, no Ban co Cen tral, em pro ce di -
men tos de ro ti na de in te res se do Esta do.

V. Exª está de sa fi a do, to dos os Pre si den tes do
Ban co do Bra sil, o Pre si den te da Re pú bli ca, Aloy sio
Nu nes Fer re i ra, a di ze rem quan do fui. Qu an to a mi -
nha li ga ção com a OAS, eu te nho um gen ro na OAS,
mas V. Exª tem ami gos em pre i te i ros com quem tem
mu i to mais in ti mi da de do que eu com a OAS.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Mais do
que V. Exª com a OAS?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Mu i to mais.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Nin -
guém tem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – V. Exª tem. V. Exª co nhe ce o Zu le i do, não é? V.
Exª não co nhe ce o Zu le i do Gal ta no? Então, com isso
já está dito.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Eu o co -
nhe ço; foi da pró pria OAS.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – De po is nós va mos tra tar des se as sun to. Qu an -
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do era da OAS, tam bém; e ago ra, não, ago ra é mais li -
ga do a V. Exª do que à pró pria OAS.

Qu an to a isso, à CPI das Empre i te i ras, que eu
tan to es pe ro, nós va mos tra zer es ses em pre i te i ros to -
dos para ver com quem es tão li ga dos. E fi que cer to V.
Exª de que não está imu ne; eu sei, e V. Exª sabe dis so. 
De ma ne i ra que não se apres se a que rer ocul tar pro -
ble mas que já es tão cla ros, como o do Ban pa ra. Está
cla ro o Ban pa ra ou não está? 

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Eu que -
ro res pon der a V. Exª; con clua, por fa vor.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Está ou não está? Se não está, V. Exª dirá que 
não está e que pre ci sa cla re ar, ou V. Exª de i xe para o
Lí der do Go ver no de fen der o pró prio Go ver no, que
não quis V. Exª como Mi nis tro. De ma ne i ra que eu faço 
isso em aten ção a V. Exª, em aten ção à Casa e até
pela ami za de que sem pre man ti ve com V. Exª, a des -
pe i to de po si ções po lí ti cas ou par ti dá ri as di fe ren tes.
Estou fa zen do isso para be ne fi ci ar V. Exª e para pre -
ser var o de co ro da Casa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
MAGALHÃES EM SEU PRONUNCIA–
MENTO.

O Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães dis tri -
bu iu hoje, 7 de mar ço, de 2001, a se guin te Nota

O Se cre tá rio-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca apre sen tou 

uma Nota Ofi ci al dis tri bu í da por toda a Impren sa do País, para res -

pon der a al gu mas de nún ci as que fiz, não to das.

De iní cio, te nho a la men tar que Aloy sio Nu nes Fer re i ra, fi gu -

ra tão res pon sá vel, es te ja se pres tan do a esse pa pel nes ta al tu ra

da vida. Ho mem de com ba te das es quer das, que sou be agir com

co ra gem em mo men tos tu mul tu a dos de sua mi li tân cia po lí ti ca, pas -

sar ago ra a ser um lo cu tor, e pior, de in ver da des.

To dos os itens apon ta dos na Nota não es tão cor re tos.

As de nún ci as apre sen ta das so bre ir re gu la ri da des na Su -

dam abri ram os olhos do Go ver no. E, mes mo após tan to tem po de

in ves ti ga ções ofi ci a is, não se che gou a uma con clu são, pois nin -

guém se quer foi in di ci a do ou pu ni do cri mi nal men te ou, ain da, obri -

ga do a res sar cir ao Po der Pú bli co os re cur sos de so nes ta men te ad -

qui ri dos. São bi lhões. Pro va vel men te quan do vier à tona o Re la tó rio 

das apu ra ções, será bem re du zi do e não apon ta rá que só ci os par ti -

ci pa vam das em pre sas e quem te ria dado or dem ao Su pe rin ten -

den te para apro var e pa gar os re cur sos de modo ir re gu lar.

Qu an to ao pa ga men to do pre ca tó rio ao Sin di ca to dos

Empre i te i ros, cujo Empe nho já ha via sido pro vi den ci a do ra pi da -

men te pelo Mi nis té rio dos Trans por tes, só não se con cre ti zou por -

que o Cor re io Bra zi li en se de nun ci ou o es cân da lo: one rar em

R$376 mi lhões os co fres pú bli cos, quan do a Advo ca cia-Ge ral da

União apon ta ra ab sur dos con ti dos no pro ces so e que o va lor se ria

ape nas de R$20 mi lhões. A Ju í za deu a sen ten ça fa vo rá vel ao sin -

di ca to, man dan do pa gar a to ta li da de, por que o DNER, em bo ra ad -

ver ti do pela Advo ca cia-Ge ral da União, não en trou em ju í zo para

evi tar o pa ga men to de tão exa ge ra da quan tia. A sen ten ça da Ju í za, 

de pró prio pu nho, diz que o DNER não se ha bi li tou na ques tão, daí

a sua de ci são.

Gri ta mos. Só en tão, pos te ri or men te por tan to, a Advo ca cia

da União agiu jun to à Vara Fe de ral e con se guiu ob ter uma li mi nar

no Tri bu nal Fe de ral de Re cur sos, sus tan do o pa ga men to. É só con -

fe rir as da tas.

Des de que a Advo ca cia as su miu a con du ção ju rí di ca do De -

par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem, fi cou de mons tra da 

a ma i or pro va de que o DNER e o Mi nis tro dos Trans por tes já es ta -

vam ma cu la dos por tran si gên ci as exis ten tes, in clu si ve o cé le bre

pa ga men to de pre ca tó ri os fora de or dem, que tan ta ce le u ma ca u -

sou no meio ju rí di co do País. Logo, quan do a Advo ca cia da União

as su me os po de res ju rí di cos de um de par ta men to ou de um Mi nis -

té rio, está cla ro o si nal da sua fa lên cia.

A Advo ca cia as su miu o con tro le ju rí di co do ór gão cer ta men -

te em vir tu de de atos ir re gu la res e mes mo de so nes tos. Se a Advo -

ca cia da União in ter fe riu, quem foi pu ni do pe los abu sos co me ti dos? 

É um mis té rio a ser des ven da do.

Qu an to as CPls, o Go ver no sem pre foi con tra a CPI do Sis te -

ma Ban cá rio. E a do Ju di ciá rio, que ele não era con tra, pas sou a

não apo i ar, para in vi a bi li zar o fun ci o na men to de am bas. Mas o tra -

ba lho efe ti vo da CPI do Ju di ci a río, prin ci pal men te de seu Re la tor, o

Se na dor Pa u lo Sou to, trou xe toda a ver da de à tona e, gra ças à CPI, 

o Juiz Ni co lau dos San tos Neto está pre so.

A mi nha se ri e da de des qua li fi cou o dos siê Cay man, mas re -

pi to que o nome do Sr. Ri car do Sér gio foi lem bra do para de mis são,

quan do in for mei ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca que eu pró prio 

não acre di ta va no que con ti nha na que le re la tó rio so bre con tas no

Exte ri or.

Qu an to ao aten di men to a ple i tos do Sr. Pa u lo Ma luf, são pú -

bli cos e no tó ri os, in clu si ve di vul ga dos pela Impren sa, os vá ri os ca -

fés da ma nhã do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca com o Se nhor

Pa u lo Ma lu fi além de um fa mo so jan tar no Pa lá cio da Alvo ra da. Eu

nun ca to mei es ses ca fés e nem par ti ci pei da que le jan tar.

De sa fio a qual quer Pre si den te do Ban co do Bra sil, em qual -

quer épo ca, in clu si ve o atu al, ou o seu an te ces sor e tam bém quan -

tos por ali pas sa ram, a apon tar al gu ma vez em que eu te nha ido

ple i te ar em prés ti mo para quem quer que seja. Esti ve, sim, no pas -

sa do, no cum pri men to de meus de ve res de Go ver na dor da Ba hia,

no Ban co Cen tral, em pro ce di men tos de ro ti na de in te res se do

Esta do.

Ja ma is in ter ce di em fa vor da Pre fe i tu ra de São Pa u lo, como

men ti ro sa men te é afir ma do na No tas pu bli ca das.

Ca u sam es pé cie e in ter ro ga ções as afir ma ti vas des sa Nota, 

que, num mes mo pa rá gra fo re gis tra que eu ple i te ei esse em prés ti -
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mo, ou aju dei a ple i teá- lo e que a Di re to ria do Ban co o con si de rou

como uma ope ra ção van ta jo sa para a Insti tu i ção. Quem ple i te a va

era o Sr. Pa u lo Ma luf, que, além de ter ob ti do o em prés ti mo, ga nhou 

jan tar e ca fés da ma nhã.

So bre o uso de re cur sos pú bli cos por de ter mi na dos Mi nis -

tros, en vi ei re i te ra das car tas ao Pre si den te da Re pú bli ca, cujo con -

te ú do fica a cri té rio de Sua Exce lên cia de ci dir pela sua di vul ga ção

ou não.

La men to que não es te ja sen do pos sí vel ao Se nhor Aloy sio

Nu nes Fer re i ra ser um me lhor con se lhe i ro do Se nhor Pre si den te

da Re pú bli ca.

Anto nio Car los Ma ga lhães.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, como fui ci ta do, peço a pa la vra para
res pon der ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Tem V.
Exª a pa la vra, por ter sido ci ta do.

O Sr. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora dor.) – O
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães pro cu ra, com
uma tá ti ca co nhe ci da, co lo car uma cor ti na de fu ma ça
so bre as ques tões que que re mos ver es cla re ci das. Já 
não dá para agüen tar isso!

No úl ti mo fi nal de se ma na, S. Exª ci tou, em vá ri -
as en tre vis tas que deu, 31 pes so as, que fo ram en la -
me a das sem pro vas. Não que ro ci tar as gra va ções. S.
Exª ora diz que dis se, ora re ti ra o que dis se; não sabe
mais o que di zer. Ama nhã va mos ou vir as gra va ções.

Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, V. Exª lem -
bra que saí do Go ver no numa re for ma mi nis te ri al. Saí
do Go ver no da mes ma for ma que saiu o Mi nis tro Wal -
deck Orne las. Meus ad ver sá ri os ja ma is ou sa ram di -
zer nada de mim. Não que ro que V. Exª cite pes so as;
que ro ape nas que V. Exª que bre seu si gi lo te le fô ni co.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Está que bra do.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Qu -
e bre seu si gi lo te le fô ni co. Entre gue...

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Está que bra do.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – De -
i xe-me ter mi nar. Ouvi V. Exª pa ci en te men te. De i xe-me 
ter mi nar. Não faça com que eu te nha de pe dir a in ter -
ven ção do Se na dor Ja der Bar ba lho, so li ci tan do a S.
Exª que peça para V. Exª fi car ”ca la di nho“ aí. Eu não
gos ta ria de fa zer isso.

Qu e ro que V. Exª que bre seu si gi lo e per mi ta a
Ni céa Pit ta de mons trar o que ci tou.

A nota da Pre si dên cia da Re pú bli ca, com to das
as le tras, diz:

11 – So bre as ne go ci a ções de em -
prés ti mos ao Pit ta, cabe re pu di ar, des de
logo, a in fâ mia de que ti ves se qual quer re la -
ção com a can di da tu ra do Pre si den te em
1998. A Pre fe i tu ra ple i te a va, des de fins de
1996, um adi an ta men to de re cur sos or ça -
men tá ri os (ARO) de 300 mi lhões de re a is.
Ele foi con ce di do em no vem bro de 1997.
Mu i tos me ses an tes das ele i ções de ou tu bro 
de 1998.

12 – O Pre si den te da Re pú bli ca não
par ti ci pou de qua is quer ne go ci a ções para
este em prés ti mo que foi de ci di do au to no ma -
men te pela di re to ria do Ban co do Bra sil, que 
o con si de rou van ta jo so para o Ban co. Hou -
ve, sim, pres são: do Se na dor Anto nio Car los 
Ma ga lhães, jun to a co la bo ra do res do go ver -
no. Pres são em fun ção das li ga ções que o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães man ti -
nha com o Dr. Ma luf, des de que este o apo i -
ou na pri me i ra ele i ção para a Pre si dên cia
do Se na do."

Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, mais uma
vez, V. Exª está sen do ins ta do a apre sen tar as pro vas
das de nún ci as. Caso con trá rio, V. Exª con ti nu a rá a en -
la me ar a Casa e a atra pa lhar o País.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Va mos fa zer a CPI que o Se na dor José Edu ar do Du -
tra pe diu.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Re nan Ca lhe i ros, peço a V. Exª que ter mi ne seu
dis cur so pois seu tem po já está es go ta do.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Já
vou con clu ir, Sr. Pre si den te.

Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, V. Exª cita,
com a ma i or na tu ra li da de, uma Se na do ra da Re pú bli -
ca de vida ina ta cá vel, uma Mi nis tra do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral e o Pre si den te da Re pú bli ca, mas sem
pro vas.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Eu ja ma is fa ria a de fe sa de V. Exª como faço a da Se -
na do ra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Anto nio Car los Ma ga lhães, nes te caso V. Exª não
pode apar te ar e sabe dis so.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
Bra sil não ace i ta isso, e, de fi ni ti va men te, é pre ci so
que fi que cla ro para que a Na ção en ten da quem de
nós quer o me lhor para cons tru ir o seu fu tu ro.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, como Lí -
der.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, es ta mos di an te de uma si tu a ção ex -
tre ma men te gra ve, a que a po pu la ção bra si le i ra as -
sis te es tar re ci da. Há uma di ver gên cia en tre a base do
Go ver no, que, de cer ta for ma, ape sar de de sa gra dá -
vel – te nho dito sem pre – tem sido útil à so ci e da de,
para que ela com pre en da como é for ma da a sua es -
tru tu ra de po der. O que que ro co mu ni car, Sr. Pre si -
den te, é que hoje as Li de ran ças da Opo si ção no Se -
na do e na Câ ma ra (PSB, PPS, PT e PcdoB) se re u ni -
ram e de ci di ram in sis tir no pe di do de CPI para apu ra -
ção de to das as de nún ci as le van ta das, em to dos os
seg men tos e de toda or dem.

Na ver da de, já co lhe mos 119 as si na tu ras na
Câ ma ra e 19 no Se na do. Infe liz men te nós, da Opo si -
ção, so mos 16 Se na do res en tre 81; pre ci sa ría mos de
mais 11 as si na tu ras, para in te i rar mos as 27 ne ces sá -
ri as. Te mos já a as si na tu ra dos Se na do res Pe dro Si -
mon, Amir Lan do e Ro ber to Re quião; pre ci sa mos,
por tan to, de mais oito as si na tu ras. E aí que re mos sa -
ber a ver da de da que les que fa zem a de nún cia, a ver -
da de da que les que que rem re al men te uma apu ra ção
sé ria, que che gue a al gu ma con clu são. As CPIs do
Con gres so Na ci o nal têm dado um re sul ta do po si ti vo
ao lon go da nos sa his tó ria. Em fun ção de las fo ram
cas sa dos De pu ta dos, fo ram cas sa dos Se na do res e
até cas sa ram Pre si den te da Re pú bli ca, o que foi pos -
sí vel por que a im pren sa fez o pro ces so do des co bri -
men to. A im pren sa tem sido ex tre ma men te útil no pro -
ces so de des co ber ta, di vul ga ção e uti li za ção dos fa -
tos, sen do o ve í cu lo de pres são da so ci e da de so bre o
Con gres so, que age e, fi nal men te, che ga a al gum re -
sul ta do.

Con clu in do, nós, da Opo si ção, pre ci sa mos da
as si na tu ra de oito Se na do res para ga ran tir a ins ta la -
ção des sa CPI. Já que a Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú -
bli ca man dou ar qui var os pro ces sos, já que nada está 
sen do efe ti va men te apu ra do, já que o Po der Ju di ciá -
rio não che ga a con clu são so bre ne nhum pro ces so e
não pune nin guém, a úni ca al ter na ti va que nos res ta é 
a CPI que, gra ças à im pren sa, che ga a al gum re sul ta -
do. Se a im pren sa não fi zes se a co ber tu ra dos fa tos e
não os di vul gas se, tra zen do a pres são da opi nião pú -
bli ca, tam bém não che ga ría mos a re sul ta do ne nhum.

O Blo co de Opo si ção está ape lan do e ten tan do
dis cu tir o as sun to – o Se na dor Anto nio Car los já faz

um ges to de que as si na rá o re que ri men to de ins ta la -
ção da CPI –, mas pre ci sa mos da as si na tu ra de mais
sete Se na do res, além do Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, para ga ran tir a ins ta la ção des sa CPI.

Inclu si ve, fa ze mos um ape lo a V. Exª, Se na dor
Ja der Bar ba lho, Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
que sabe da ex pec ta ti va da so ci e da de bra si le i ra em
tor no de tan tas ques tões gra ves, no sen ti do de en -
con trar uma for ma de apo i ar e de con cre ti zar o de se jo 
da so ci e da de bra si le i ra: pu nir efe ti va men te quem tem
cul pa, quem des vi ou di nhe i ro pú bli co, quem agiu er -
ro ne a men te nes te País.

Este País pre ci sa cor ri gir-se, e para isso é pre ci -
so que haja esta Co mis são Par la men tar de Inqué ri to.

De i xa mos, em nome dos Par ti dos de Opo si ção,
o ape lo des ta Casa, para que con ver se mos du ran te
toda esta se ma na e no iní cio da se ma na que vem, a
fim de bus car mos um en ten di men to que pos si bi li te a
as si na tu ra de 27 Se na do res, para im ple men tar mos
essa Co mis são Par la men tar de Inqué ri to no Con gres -
so Na ci o nal; se pos sí vel, uma co mis são mis ta; caso
con trá rio, pelo me nos uma Co mis são do Se na do da
Re pú bli ca.

Era essa a co mu ni ca ção que gos ta ria de fa zer.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra como Lí der ao no bre Se na dor José Edu -
ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, op tei por não fa zer ne -
nhum apar te à Se na do ra He lo í sa He le na, por que en -
ten di a im por tân cia da con ti nu i da de do seu ra ci o cí nio.

Qu e ria ape nas re gis trar que para nós do PT e
da Opo si ção nun ca es te ve em dis cus são o voto da
Se na do ra He lo í sa He le na, por que aque les que, se -
gun do ela, pro cu ram en con trar ar gu men tos para jus ti -
fi car um pos sí vel voto es que cem-se de que sua atu a -
ção no pro ces so de cas sa ção do ex-Se na dor Luiz
Este vão não se re su miu ao voto que S. Exª pro fe riu
em ple ná rio.

A Se na do ra He lo i sa He le na vo tou no Con se lho
de Éti ca quan do, até em fun ção do nú me ro me nor de
ele i to res, foi pos sí vel de tec tar, com base na de du ção,
quem vo tou a fa vor e quem vo tou con tra. S. Exª par ti -
ci pou do pro ces so de ela bo ra ção da re pre sen ta ção
apre sen ta da para cas sar o Se na dor Luiz Este vão.
Nun ca es te ve em dis cus são esse seu voto. Daí S. Exª
ter nos sa ab so lu ta so li da ri e da de, in clu si ve em re la -
ção aos ad je ti vos.
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Sr. Pre si den te e Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, V. Exªs fo ram ad ver ti dos em fun ção da uti li za -
ção de pa la vras não re gi men ta is. Se fos se co mi go, eu 
re cor re ria. Enten do que o Re gi men to do Se na do, que
tra ta do as sun to, é in cons ti tu ci o nal, pois se gun do a
Cons ti tu i ção, o Par la men tar é in vi o lá vel nas suas pa -
la vras e nos seus vo tos, e a po pu la ção po de rá jul gar
in clu si ve aque les Par la men ta res que, no seu en ten -
der, ex ce dam-se na sua ad je ti va ção. Te nho cer te za
de que a po pu la ção de Ala go as e do Bra sil é so li dá ria
com a ad je ti va ção da Se na do ra He lo i sa He le na em
fun ção da ca lú nia pro fe ri da.

Sur pre en de-me ver mos ago ra o PMDB, re pre -
sen ta do pelo Se na dor Re nan Ca lhe i ros, e o PFL –
essa é uma afir ma ção que não vou ou sar fa zer – re -
pre sen ta do pelo Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.
Mas se o PFL, esse do ”B“, por ser da Ba hia, está fa -
zen do acu sa ções tão gra ves, re cí pro cas, eu só pos so
che gar a uma con clu são: a de que am bos têm ra zão.
E che go a essa afir ma ção por que co me ça mos a ou vir 
tan tas afir ma ções. O Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães lem brou a CPI das Empre i te i ras. Ora, a CPI das
Empre i te i ras foi cri a da e não foi ins ta la da por que o
PFL e o PSDB não in di ca ram os mem bros.

Então, ve mos que ao lon go des se pe río do, des -
de 1995, há uma tro ca de par ce i ros pre fe ren ci a is den -
tro do con sór cio go ver nis ta, de modo que ora o PMDB 
é o par ce i ro pre fe ren ci al do PSDB, ora o é o PFL.
Essa tem sido a his tó ria. Não es tou tão pre o cu pa do
com isso, esse é um pro ble ma do Go ver no. Vou re pe -
tir aqui o que já dis se por duas ve zes: es tou pre o cu pa -
do com a ins ti tu i ção Con gres so Na ci o nal, en quan to
fun da men tal na de mo cra cia bra si le i ra, ins ti tu i ção
essa que está abrin do mão de uma prer ro ga ti va im -
por tan tís si ma – tal vez a mais im por tan te , que é fis ca -
li zar, que é apu rar.

Ve mos as acu sa ções e de sa fi os re cí pro cos, to -
dos pe din do que apu re mos, mas sem pre jo ga mos
para que ou tras ins ti tu i ções o fa çam: ora o Mi nis té rio
Pú bli co, ora o Tri bu nal de Con tas da União, ora não
sei quem, e o Con gres so não se dis põe a fazê-lo. 

Qu e ro fa zer um re pa ro, Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros, em uma par te da sua in ter ven ção. Te nho cer te za
de que foi um ato fa lho, não é o que V. Exª pen sa, pois
co nhe ço a sua tra je tó ria de mi li tan te na luta pela de -
mo cra cia. V. Exª dis se que nós pre ci sa mos re sol ver
logo es ses pro ble mas por que a po lí ti ca não pode
atra pa lhar a eco no mia. Essa é uma fra se mu i to pe ri -
go sa, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, bran di da na épo ca
da di ta du ra mi li tar. ”Nós, esta Casa, o Con gres so, a
po lí ti ca, os po lí ti cos atra pa lham o cres ci men to do

Bra sil“. Acho que não. O que atra pa lha o cres ci men to
do Bra sil é a cor rup ção, a im pu ni da de. O que pode
atra pa lhar o cres ci men to do Bra sil e o seu de sen vol vi -
men to – en ten den do-se de sen vol vi men to e cres ci -
men to como uma re la ção con jun ta, in te i ra da e di a lé ti -
ca en tre a eco no mia e a po lí ti ca – é o en fra que ci men -
to que esta Casa, o Con gres so Na ci o nal, pos sa ter
pe ran te a po pu la ção bra si le i ra; o en fra que ci men to da
nos sa ima gem pe ran te a po pu la ção bra si le i ra, a nos -
sa ima gem quan to ins ti tu i ção e não a mi nha ima gem
pes so al, da Se na do ra He lo i sa He le na ou de qual quer
mem bro des ta Casa. O en fra que ci men to des ta Casa
en quan to ins ti tu i ção pe ran te a po pu la ção bra si le i ra,
essa, sim, pode atra pa lhar o de sen vol vi men to, o cres -
ci men to do país e aqui lo pelo que to dos nós, pelo me -
nos em dis cur so, lu ta mos, que é uma na ção que ve -
nha aten der me lhor aos in te res ses da co le ti vi da de. 

Nós, da Opo si ção, como já dis se ram os Se na -
do res Ade mir Andra de e Ro ber to Fre i re, que re mos
apu rar tudo: as ir re gu la ri da des do Mi nis té rio do
PMDB ou do PFL ou de quem quer que seja. Não que -
re mos é que o Se na do con ti nue fa zen do o pa pel não
de um Po der in de pen den te, não de um Par la men to,
mas sim de um Mi nis té rio es pe ci al para as sun tos le -
gis la ti vos do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so.
Até por que qual quer Go ver no, por me lhor que seja, é
pas sa ge i ro, en quan to que a Insti tu i ção é per ma nen te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro meu Tuma. (Pa -
u sa.)

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Mo re i -
ra Men des. (Pa u sa.)

A pa la vra está fa cul ta da a quem qui ser dela fa -
zer uso.

Con ce do a pa la vra ao ilus tre 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 Ja der Bar ba lho, aca bo 
de che gar do fu ne ral do Go ver na dor Má rio Co vas,
que acom pa nhei jun ta men te com os Se na do res Pe -
dro Piva, Ro meu Tuma e a re pre sen ta ção de Se na do -
res por São Pa u lo ofi ci al men te de sig na da por V. Exª,
além de V. Ex.ª mes mo, o ex-Pre si den te des ta Casa,
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, os Se na do res
Pe dro Si mon, José Ro ber to Arru da, Se na do res de di -
ver sos Par ti dos, to dos pu de ram pre sen ci ar a co mo -
ção do povo pa u lis ta pela per da de seu Go ver na dor.

Gos ta ria de tes te mu nhar e di zer-lhes quão for te
foi a emo ção do povo de São Pa u lo e, ao fi nal da ma -
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nhã, no iní cio da tar de, do povo de San tos, ter ra na tal
do Go ver na dor Má rio Co vas, que ex pres sou de uma
for ma mu i to bo ni ta o seu apre ço, a sua ho me na gem
por aque la fi gu ra po lí ti ca em nos so País, que, com
tan ta co e rên cia, mos trou o seu zelo pelo in te res se pú -
bli co, o seu amor à Pá tria, e o quan to ava li a va im por -
tan te de fen der a de mo cra cia, a li ber da de e as suas
con cep ções.

O Go ver na dor Má rio Co vas foi uma pes soa que
fa zia ques tão de en trar em con tro vér si as, de ar gu -
men tar em to das as oca siões que con si de ra va re le -
van te as si na lar o seu pon to de vis ta. Aqui nós o vi mos
tan tas ve zes de ba ter pro ble mas, ex por aqui lo que
acre di ta va. Nas Co mis sões de Assun tos Eco nô mi -
cos, de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, tan tas ve -
zes ele se dis tin guiu pela ca pa ci da de de ar gu men tar.
So bre tu do nas CPIs so bre o caso PC Fa ri as e do
Orça men to, o Se na dor Má rio Co vas mos trou-se um
exí mio ar güi dor, te mi do por aque les que por ven tu ra ti -
ves sem des vi a do re cur sos ou re a li za do pro ce di men -
tos que não con di zi am com o de co ro par la men tar ou
a de fe sa do in te res se pú bli co.

Ele tan to se fez res pe i tar que che gou ao Se na do 
com a ma i or vo ta ção até en tão ocor ri da para qual quer 
Se na dor na his tó ria do Esta do de São Pa u lo e do Bra -
sil.

Foi ele i to Go ver na dor duas ve zes, em ele i ções
li vres e di re tas. Ele que, de cer ta ma ne i ra cons tran gi -
do, foi uma vez de sig na do Pre fe i to. Qu an do Fran co
Mon to ro foi ele i to Go ver na dor em ele i ções di re tas e
ain da não ha via ele i ção di re ta para pre fe i to de ca pi ta -
is, Má rio Co vas foi Pre fe i to de sig na do e vo ta do na
Assem bléia Le gis la ti va de São Pa u lo, de uma ma ne i -
ra que não era a que de fen dia.

Hou ve tam bém ou tro mo men to de di fi cul da des
para ele, por que Má rio Co vas foi um Se na dor, um Go -
ver na dor, um Cons ti tu in te, que não de fen dia a re e le i -
ção para os exe cu ti vos mu ni ci pal, es ta du al e fe de ral.
Mas, na me di da em que o seu Par ti do aca bou ace i -
tan do e pe din do a ele que fos se no va men te can di da to 
ao Go ver no do Esta do, aca bou sem al ter na ti va, aí vi -
ven do uma con tra di ção im por tan te, que cer ta men te o 
ma chu cou, mas isso nun ca ti rou dele a se ri e da de, o
zelo e a for ma de con du zir as co i sas.

Nós, do Par ti do dos Tra ba lha do res, apren de -
mos a di a lo gar, a di ver gir e a res pe i tar o Go ver na dor
Má rio Co vas. Em 1989, Má rio Co vas foi a fi gu ra mais
im por tan te do PSDB que não teve dú vi das, no se gun -
do tur no, em apo i ar Luiz Iná cio Lula da Sil va para a
Pre si dên cia da Re pú bli ca, de po is de ele pró prio ter
sido can di da to à Pre si dên cia pelo PSDB.

Um ou tro epi só dio mu i to im por tan te ocor reu em
1994, quan do ele foi can di da to ao Go ver no do Esta do 
de São Pa u lo e, na que la oca sião, al gu mas pes so as
do PT re sol ve mos apo iá-lo. Mas foi so bre tu do em
1998, quan do a can di da ta a Go ver na do ra, Mar ta Su -
plicy, qua se em pa tou com o Go ver na dor Má rio Co -
vas, na reta fi nal, no se gun do tur no, di an te de um ad -
ver sá rio co mum, tan to a hoje Pre fe i ta, Mar ta Su plicy,
quan to eu pró prio e ou tras pes so as do PT, re sol ve -
mos di zer o quan to Má rio Co vas sig ni fi ca va com sua
se ri e da de e re ti dão na for ma de con du zir as suas idéi -
as e a sua ad mi nis tra ção. Por isso, em que pese às di -
ver gên ci as, nós o apo i a mos aber ta men te.

No ano 2000, foi a vez de o Go ver na dor Má rio
Co vas, ten do o seu can di da to, o hoje Go ver na dor Ge -
ral do Alcki min, qua se che ga do ao se gun do tur no, re -
tri bu ir aque le ato, ex pres san do o seu apo io a Mar ta
Su plicy, en tão can di da ta a Pre fe i ta. Mais do que isso,
ele es ta va pres tes a ser in ter na do para uma nova ci -
rur gia no sá ba do que an te ce dia o do min go da ele i -
ção, mas re sol veu adi ar a sua in ter na ção para in for -
mar a to dos os pa u lis tas que vo ta ria na can di da ta
Mar ta Su plicy, que sa grou-se ven ce do ra.

Pu de mos ob ser var que ha ve ria um en tro sa -
men to mu i to gran de en tre o seu Go ver no, ago ra de
Ge ral do Alcki min, e o da Pre fe i ta Mar ta Su plicy. Ain da 
hoje, no tra je to para San tos, acom pa nhan do a emo -
ção do povo de São Pa u lo, con ver sa mos, am bos, com 
o Go ver na dor Ge ral do Alcki min e sua se nho ra, Ma ria
Lú cia, e pu de mos re lem brar di ver sos as pec tos, fa tos
da vida de Má rio Co vas. Tam bém fa la mos des se en -
tro sa men to que, acre di to, será mu i to po si ti vo.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor?

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – 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, con ce do o apar te ao Se na dor Ade -
mir Andra de e, em se gui da, ao Se na dor Ro meu
Tuma; vou aten der tam bém ao Se na dor Ma gui to Vi le -
la, que pede que eu ter mi ne an tes do tem po re gi men -
tal, para que ele pos sa ain da ter o di re i to de fa lar hoje.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – É ver da de,
Se na dor Edu ar do Su plicy, o Bra sil in te i ro está mu i to
cons ter na do com a mor te do Se na dor Má rio Co vas.
Eu, par ti cu lar men te, fui seu ami go pes so al mu i to an -
tes de en trar para a po lí ti ca. Cas sa do à épo ca pela di -
ta du ra, Má rio Co vas era di re tor-fi nan ce i ro da Trans -
pav/Co brás S/A, e eu era um en ge nhe i ro que tra ba -
lha va sob seu co man do, e, ao che gar a Tu cu ruí, no
Esta do do Pará, fui, evi den te men te pelo tra ba lho que
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fiz, con vi da do a ser can di da to a vice-pre fe i to da ci da -
de pelo en tão MDB. Con sul tei o en tão di re tor da em -
pre sa Má rio Co vas para sa ber o que pen sa va. Ele me
deu todo o in cen ti vo, in clu si ve me ga ran tiu pra ti ca -
men te os três me ses de cam pa nha con ti nu an do na
em pre sa para dis pu tar aque la vice-pre fe i tu ra pelo
MDB con tra a di ta du ra mi li tar. Na ver da de, en trei na
po lí ti ca in cen ti va do, es ti mu la do pelo meu che fe, à
épo ca um De pu ta do cas sa do e de po is Se na dor e Go -
ver na dor de São Pa u lo, Má rio Co vas. Ele foi uma pes -
soa que pri mou pela éti ca, e o res pe i to que tem de
todo o povo bra si le i ro, de to das as for ças po lí ti cas do
nos so País pro vam isso de ma ne i ra in con tes tá vel; to -
dos os par ti dos, to das as li de ran ças na ci o na is ti nham
res pe i to por ele. São pou cos os ho mens po lí ti cos que
re ce be ram tan to ca ri nho, ad mi ra ção e que te nham
co e rên cia como o Se na dor Má rio Co vas. A li ção que
ele de i xa deve ser mo ti vo de re fle xão por to dos nós
po lí ti cos de uma ma ne i ra ge ral. A mor te, Se na dor
Edu ar do Su plicy, é in ven cí vel, nin guém con se gue
ven cê-la. To dos nós te mos a nos sa hora e o nos so
mo men to. Ele lu tou, obs ti na da men te, con tra a mor te,
cha mou-nos a aten ção para a ques tão da mor te, o
que de ve ria aler tar toda a so ci e da de bra si le i ra, to dos
nós, que na vida o tem po é cur to, é efê me ro e, por tan -
to, em nos sa exis tên cia, de ve mos ca mi nhar para fa -
zer o bem, como fez Má rio Co vas. Essa é a li ção que
ele de i xa e é isso que as pes so as de ve ri am per ce ber
na sua luta pela so bre vi vên cia, na sua luta por fa zer o
bem e per ce ber que to dos te mos um fim pró xi mo e
que te mos que hon rar a nos sa vida, a nos sa exis tên -
cia, como Má rio Co vas hon rou a sua vida e a sua exis -
tên cia. É o me lhor exem plo que po de mos ter de Má rio 
Co vas. Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Ade mir Andra de, de fato, o Go ver na dor Má -
rio Co vas, con for me res sal ta hoje Car los He i tor Cony,
na sua do en ça, de mons trou sua gran de za como ser
hu ma no.

O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, que ro in for mar-lhe que seu 
tem po re gi men tal está es go ta do. Pror ro ga mos a ses -
são por cin co mi nu tos, so li ci tan do bre vi da de, para
que pos sa mos ou vir os apar tes dos Se na do res Ro -
meu Tuma e Ma gui to Vi le la.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Então, con ce do o apar te ao Se na dor Ro meu Tuma,
que es te ve co mi go e com o Se na dor Pe dro Piva no
en ter ro.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se rei bem rá -
pi do, por que cre io que V. Exª pode fa lar em nos so

nome, como está fa zen do. Agra de ço a ci ta ção que fez 
do meu nome e do nome do Se na dor Pe dro Piva.
Ontem e hoje fo ram dias mu i to amar gos para nós, Se -
na dor. Eu só que ria de i xar re gis tra da a for ça in te ri or, a 
ama bi li da de e o ca ri nho com que o Go ver na dor Má rio 
Co vas tra ta va as pes so as, in de pen den te men te de se -
rem ali a dos do seu Par ti do. Sem pre fui tra ta do com
mu i to ca ri nho por ele. Eu te ria obri ga ção de fa zer um
pro nun ci a men to mais ex ten so, e era esse o meu de -
se jo. Entre tan to, fi quei com medo de me emo ci o nar
de ma is e de ci di de i xar para uma ou tra hora. A im pren -
sa ques ti o nou, uma vez, em uma pe que na nota, o
meu in te res se em vi si tar fre qüen te men te o Go ver na -
dor Má rio Co vas e ir a to das as so le ni da des que ele
pas sou a re a li zar às se gun das e às sex tas-fe i ras,
quan do nos en con trá va mos em nos sa ci da de. Não
ha via in te res se pes so al ne nhum. Nun ca pedi nada ao
Go ver na dor. Era a ad mi ra ção que ti nha por ele e pe -
los seus atos re a li za dos no Pa lá cio do Go ver no, em
São Pa u lo, no in te res se da po pu la ção. Como V. Exª,
eu ia tam bém. V. Exª está em ou tro Par ti do, mas ti nha
res pe i to, como to dos tí nha mos, pela con du ta éti ca,
mo ral e de for ça in te ri or do Go ver na dor Má rio Co vas.
Sou gra to eter na men te a ele por uma po si ção que
nor mal men te os po lí ti cos não to mam, Se na dor Edu -
ar do Su plicy, quan do plan ta ram aque la lis ta numa re -
vis ta, ten tan do me des mo ra li zar, numa vin gan ça por
atos que pra ti quei por obri ga ção nes te ple ná rio. No
dia se guin te à no tí cia, numa fe i ra no Anhem bi, ele me
viu e dis se: ”Ja ma is po de rão le van tar qual quer dú vi da 
so bre a sua con du ta. Você é um ho mem de bem!“ E
digo com sin ce ri da de, aqui lo ca lou fun do no meu co -
ra ção. E ele foi à te le vi são e re pe tiu es sas pa la vras.
Te nho esse agra de ci men to e re co nhe ci men to pela
hom bri da de de agir as sim por co nhe cer mi nha con du -
ta. E de mons trou hom bri da de em vá ri as ou tras si tu a -
ções de di fi cul da de, quan do foi cas sa do pela re vo lu -
ção, por exem plo, e não se afas tou da luta. Per ma ne -
ceu fir me na sua trin che i ra, ob je ti van do con quis tar
seu ide al. Por isso, te nho mu i to res pe i to por Má rio Co -
vas. Seu cor po foi em bo ra, mas a sua me mó ria, o seu
exem plo es ta rão sem pre vi vos na que les que apren -
de ram a res pe i tá-lo. Mu i to obri ga do, Se na dor.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sou tes te mu nha, Se na dor Ro meu Tuma, do epi só dio
por que eu es ta va jun to na que le dia no Anhem bi,
quan do o Go ver na dor Má rio Co vas fez, di re ta men te a 
V. Exª, para que tan tos pu dés se mos ouvi-lo, aque la
afir ma ção a seu res pe i to.

Uma fa i xa, hoje em San tos, cha mou a mi nha
aten ção, a da Pre fe i ta Mar ta, a do Go ver na dor Ge ral -
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do Alcki min e de to dos – e cer ta men te de V. Exª tam -
bém -, pois sa bía mos to dos da pre fe rên cia de Má rio
Co vas pelo San tos Fu te bol Clu be, ele era de San tos,
e que sem pre acom pa nhou seu time fa vo ri to. E a fa i xa 
mu i to sig ni fi ca ti va, co lo ca da em di ver sos pos tos pela
tor ci da do San tos, di zia: ”Cou ti nho, Co vas, Pelé e
Pepe. Que gran de ata que!“ Que exem plo nos de i xa
Má rio Co vas! Cons ti tui-se ele em es tí mu lo a to dos os
jo vens...

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do. Fa zen do
soar a cam pa i nha) – Eu pe di ria a com pre en são do
no bre Se na dor, pois ain da ou vi re mos o Se na dor Ma -
gui to Vi le la, que está ins cri to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) ...
cons ti tui–se um exem plo para to dos os jo vens de ca -
mi nho a se guir, de se ri e da de e amor ao Bra sil.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i xa 
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da su -
ces si va men te pe los Srs. Ante ro Paes de
Bar ros, 2º Se cre tá rio, e Tas so Ro sa do.

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – Agra de -
ço a com pre en são do Se na dor Edu ar do Su plicy.

Com a pa la vra o Se na dor Ma gui to Vi le la, pelo
tem po que res ta da ses são.

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, eu já tive opor -
tu ni da de de me pro nun ci ar a res pe i to do gran de es ta -
dis ta Má rio Co vas. Eu que ro, mais uma vez, as so ci -
ar-me a to dos aque les que usa ram a tri bu na, ou fi ze -
ram apar tes, para ho me na ge ar esse ex tra or di ná rio
es ta dis ta, esse ex tra or di ná rio ho mem pú bli co.

Sr. Pre si den te, ama nhã não ha ve rá ses são e
esta Casa, esta ins ti tu i ção, o Se na do da Re pú bli ca,
não po de ria, de for ma ne nhu ma, mes mo de po is do ti -
ro te io ha vi do aqui no dia de hoje e que me im pos si bi li -
tou de pro nun ci ar-me no pe río do mais opor tu no, de i -
xar de pres tar uma ho me na gem às mu lhe res bra si le i -
ras, pois ama nhã, dia 8, se co me mo ra o Dia Inter na ci -
o nal da Mu lher. 

Como não ha ve rá ses são, eu gos ta ria, em nome 
do meu Par ti do, o PMDB, de pres tar uma ho me na -
gem às mu lhe res do meu País. Por isso, ve nho à tri bu -
na, e não é a pri me i ra vez que o faço, cer ta men te,
nem será a úl ti ma. 

Ama nhã, dia 8 de mar ço, co me mo ra-se o Dia
Inter na ci o nal da Mu lher, mo men to pro pí cio para es ti -
mu lar mos o de ba te so bre o pre con ce i to, a par ti ci pa -

ção fe mi ni na no mer ca do de tra ba lho e na po lí ti ca, a
igual da de e o res pe i to a se rem con quis ta dos. 

Alguém po de ria ques ti o nar que ape nas nes ses
mo men tos, em da tas sig ni fi ca ti vas, dis cu tem-se
ques tões como essa. Eu res pon do que não. Com mu i -
ta fre qüên cia, os di re i tos da mu lher são aqui dis cu ti -
dos, as sim como ou tros te mas im por tan tes re la ci o na -
dos ao di re i to de igual da de en tre ra ças, cor, sexo e re -
li gião. Mas é ló gi co que pre ci sa mos uti li zar des sas
da tas em ble má ti cas para re for çar a dis cus são. 

Dias como este – o Dia Inter na ci o nal da Mu lher
– não acon te cem por aca so. Tra ta-se de um mo men to 
cri a do para que a hu ma ni da de pare para re fle tir, para
de ba ter e para lem brar que ain da exis tem se to res da
so ci e da de que so frem com a dis cri mi na ção, mu i tas
ve zes sen do tra ta dos de for ma me nor, como in fe ri o -
res. Re fle xões e de ba tes que se trans for mam em
ações para tor nar o País e o Mun do mais jus tos para
com seus ha bi tan tes. E isso tem acon te ci do, so bre tu -
do em re la ção à mu lher.

Ve ja mos o exem plo aqui do Con gres so Na ci o -
nal. Ain da hoje, eu lia, no Jor nal do Se na do, num ex -
ce len te tra ba lho so bre o dia 8 de mar ço, que ape nas
em 1933 uma mu lher pôde su bir à tri bu na da Câ ma ra
dos De pu ta dos: a pa u lis ta na Car lo ta Pe re i ra de Qu e i -
rós. De mo rou cer ca de 47 anos para que uma mu lher
che gas se a esta tri bu na do Se na do Fe de ral. Em
1979, a ama zo nen se Eu ni ce Mi chi les foi ele i ta a pri -
me i ra Se na do ra do Bra sil. Os avan ços eram mu i to
len tos, e tal vez ain da se jam, mas te mos con se gui do
ca mi nhar a pas sos mais rá pi dos.

Hoje, vin te e um anos de po is de Eu ni ce Mi chi -
les, o Bra sil tem o pri vi lé gio de con tar com o tra ba lho
bri lhan te de cin co Se na do ras exem pla res: Emi lia Fer -
nan des, He lo í sa He le na, Ma ria do Car mo Alves, Ma ri -
na Sil va e Mar lu ce Pin to, as qua is cum pri men to com
res pe i to e ad mi ra ção, em um ges to ex ten si vo a to das
as mu lhe res bra si le i ras.

É mu i to pou co ain da em um co lé gio de oi ten ta e
um Se na do res, mas os avan ços são ine gá ve is. Há
ou tras trin ta e cin co De pu ta das na Câ ma ra Fe de ral.
No ano pas sa do, foi es co lhi da a pri me i ra Mi nis tra do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral: Drª Ellen Gra cie. As ele i -
ções mu ni ci pa is do ano pas sa do fo ram em ble má ti -
cas: cen te nas de pre fe i tas fo ram ele i tas Bra sil afo ra,
en tre elas uma mu lher na ma i or e mais im por tan te ci -
da de do País: Mar ta Su plicy, em São Pa u lo.

A mu lher re pre sen ta 40% da po pu la ção eco no -
mi ca men te ati va no Bra sil e des ta ca-se em to das as
áre as: nas ar tes, na li te ra tu ra, na po lí ti ca, nas Ciên ci -
as, na ma gis tra tu ra e nos ne gó ci os. São 55 mi lhões

02602 Quinta-fe i ra   8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março  de  2001



de ele i to ras no ter ri tó rio bra si le i ro, mais de 50% do to -
tal. Uma arma po de ro sa que pode ser usa da em prol
das mu lhe res na me di da em que o man to do pre con -
ce i to caia por ter ra.

O de ba te tor na-se im por tan te por que con tri bui
para der ru bar os pre con ce i tos e cons tru ir a ver da de i -
ra ima gem da mu lher: a ima gem da for ça, da ca pa ci -
da de, da sen si bi li da de, da com pe tên cia, a par tir da
qual se abrem no vas e jus tas opor tu ni da des.

Ve jam um dado fun da men tal que re tra ta a mu -
dan ça de men ta li da de que o mun do vem ex pe ri men -
tan do. Há cer ca de um ano, uma pes qui sa pa tro ci na -
da pelo Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to, o 
BID, so bre as mu lhe res, trou xe da dos es cla re ce do res 
e mu i to sa tis fa tó ri os.

O ques ti o ná rio foi apli ca do em cin co pa í ses da
Amé ri ca La ti na. No Bra sil, ape nas um em cada dez
bra si le i ros acre di ta que as mu lhe res não são ca pa zes 
para exer cer car gos pú bli cos. E en tre as qua li da des
apon ta das a fa vor da mu lhe res es tão jus ta men te as
qua li da des fun da men ta is para al guém que es te ja no
exer cí cio da vida pú bli ca: ho nes ti da de, efi ciên cia e re -
a li za ção de pro je tos na área so ci al, para di mi nu ir as
de si gual da des so ci a is.

Ve jam ou tro re sul ta do im por tan te: 70% dos en -
tre vis ta dos no Mé xi co, Bra sil, Argen ti na, Co lôm bia, e
El Sal va dor acre di tam que, nos pró xi mos anos, uma
mu lher será ele i ta pre si den te de seu país.

Além do dis cur so em fa vor da im por tân cia do
pa pel da mu lher na so ci e da de, é fun da men tal o apo io
con cre to à sua luta e re i vin di ca ções. Sem pre acre di tei 
ple na men te que a par ti ci pa ção atu an te da mu lher em
to dos os se to res da so ci e da de é de gran de im por tân -
cia para o pro gres so da hu ma ni da de e para a cons tru -
ção de um mun do mais jus to.

E sem pre acre di tei no po ten ci al da mu lher, na
sua sen si bi li da de acu ra da para to dos os as sun tos,
sua de di ca ção obs ti na da, seu sen so de jus ti ça, sua
com pe tên cia e sua in tu i ção. 

Qu an do fui Go ver na dor de Go iás, le vei para tra -
ba lhar co mi go de ze nas de mu lhe res que ocu pa ram
po si ções-cha ve na ad mi nis tra ção, en tre elas a pas ta
mais im por tan te, a edu ca ção. Abri es pa ço para a efi -
ciên cia fe mi ni na, o que ren deu bons fru tos ao Esta do
e con ti nua ren den do. Entre as au xi li a res do meu Go -
ver no, uma tor nou-se Vice-Pre fe i ta da ca pi tal, Go iâ -
nia, a Srª Lin da Mon te i ro, e a Se cre tá ria da Edu ca ção, 
Srª Te re zi nha Vi e i ra. Algu mas fo ram ele i tas de pu ta -
das es ta du a is e ou tras con ti nu am de sem pe nhan do
pa péis im por tan tes em di ver sos Mu ni cí pi os do Esta -
do, sen do, in clu si ve, pre fe i tas.

É ine gá vel, por tan to, que ain da exis tem eta pas
a se rem ven ci das, mas há mu i tas con quis tas a se rem
res sal ta das e co me mo ra das no dia 8 de mar ço. Isso
re al men te é con for ta dor.

Apre sen to, pois, os meus cum pri men tos às mu -
lhe res bra si le i ras. Elas te rão em mim sem pre um ali a -
do sin ce ro e atu an te para que con ti nu em for tes, ca pa -
zes de bus car so lu ções e trans for mar em re a li da de as 
es pe ran ças de to dos nós.

Que Deus aben çoe as mu lhe res e re com pen se
seu es for ço, fa zen do de sua pre sen ça no mun do uma
pre sen ça for te e ati va, de ter mi na da, ins tru men to de
trans for ma ções para uma vida me lhor e mais fe liz.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – 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, pas sei o dia de on -
tem em São Pa u lo. 

Fui à ca pi tal de São Pa u lo, acom pa nha do dos
Se na do res Pe dro Si mon e Ro meu Tuma. Lá, en con -
trei-me com ou tros Se na do res des ta Casa e sei que
no Se na do da Re pú bli ca, on tem, to dos se pro nun ci a -
ram so bre a vida de um ho mem. To dos se pro nun ci a -
ram so bre a ca u sa en car na da por esse ho mem pú bli -
co, que o Bra sil per deu, por esse ho mem pú bli co, cujo 
cor po, hoje, na ci da de de San tos, sua ci da de na tal,
está em re pou so.

Qu e ro di zer, Sr. Pre si den te, que, ape sar de ter
ido lá, de se jo fa lar des ta tri bu na, por que, a exem plo
de ou tros Se na do res, que ro de i xar mar ca do, nos
Ana is do Se na do da Re pú bli ca, a fala de um mo des to
Se na dor por Mato Gros so do Sul. Qu e ro fa lar por ele,
como o faço por mim e pelo meu Esta do, que tam bém
é gra to à obra in ve já vel de Má rio Co vas.

Per ce bi, on tem, em São Pa u lo, o quan to vale a
pena ser útil na vida, o quan to vale a pena fa zer o
bem, o quan to vale a pena ser ho mem pú bli co, tra ba -
lhan do com dig ni da de, ho nes ti da de, sen do co e ren te,
sin ce ro e ho nes to, por que vi ho mens de to dos os par -
ti dos po lí ti cos, to das as cren ças re li gi o sas se cur va -
rem re ve ren ci an do a fi gu ra da que le que tam bém pas -
sou pelo Po der Le gis la ti vo, pela Câ ma ra dos De pu ta -
dos, pelo Se na do da Re pú bli ca com uma tra je tó ria
bri lhan te. Foi Pre fe i to e Go ver na dor de São Pa u lo,
sou be tra ba lhar no Le gis la ti vo como sou be tra ba lhar
no Po der Exe cu ti vo – o que é raro em ho mem pú bli co
– tra ba lhan do sem pre com a mes ma pos tu ra.

Em São Pa u lo, to dos os ho mens pú bli cos, da -
que les que con vi ve ram com S. Exª mais de per to, de

Março  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 8  02603



seus au xi li a res, de seus con tem po râ ne os de luta pela 
re con quis ta da de mo cra cia nes te País, pela re con -
quis ta das li ber da des pú bli cas nes te País en to a vam,
eram unâ ni mes em pro cla mar as prin ci pa is vir tu des
de Má rio Co vas: O Má rio Co vas ho nes to, o Má rio Co -
vas sin ce ro e o Má rio Co vas co e ren te.

Sr. Pre si den te, quan do vejo o ti ro te io ver bal em
que to dos nós es ta mos en vol vi dos, quan do vejo as
de nún ci as exis tin do nes te País, quan do vejo que
mais do que nun ca a éti ca per me a rá to dos os atos em 
to das as pro fis sões, não te nho dú vi da em di zer que o
Bra sil per deu, on tem, aque le que – se eu ti ves se que
re su mir numa fra se, tal vez ins pi ra do por que pre si do
mo des ta men te o Con se lho de Éti ca e De co ro Par la -
men tar do Se na do – foi o exem plo mais vivo e mais
elo qüen te e que pode mu i to bem sim bo li zar a éti ca na 
po lí ti ca, por que dele não se co nhe ce qual quer ges to,
ati tu de, pa la vra que não dig ni fi cas sem a vida de um
ho mem pú bli co. Só se co nhe ce a pa la vra dele em fa -
vor dos hu mil des, em fa vor dos que for ma vam fi las
on tem em São Pa u lo para dar-lhe o úl ti mo ade us. Foi
um ho mem que em pe nhou a sua vida em fa vor da de -
mo cra cia e das ca u sas so ci a is do País.

Sr. Pre si den te, es ti ve on tem em São Pa u lo, mas
lá não pude fa zer uso da pa la vra. Sen do as sim, que ro
de i xar aqui nos Ana is do Se na do da Re pú bli ca a pa la -
vra de um com pa nhe i ro de Má rio Co vas, que o co nhe -
ceu na dé ca da de 1960 na ci da de de Ara ça tu ba, no
Esta do de São Pa u lo; que ti nha pou ca con vi vên cia
com ele  é ver da de , mas que o co nhe cia por seus
ges tos, pa la vras, con du ta e ati tu de, numa de mons tra -
ção mais viva de que ele não mor reu, por que não
mor re aque le que tem a vida dig na e hon ra da.

Má rio Co vas será pa ra dig ma, con ti nu a rá sen do
re fe rên cia de ho nes ti da de, dig ni da de e tra ba lho, de
ho mem pú bli co que não se es con de, mas que se ex -
põe, que tem co ra gem de fa lar o que pen sa, de ho -
mem pú bli co que nun ca ter gi ver sou, que sem pre ex -
pôs cla ra men te as suas idéi as pe ran te a Na ção bra si -
le i ra.

Por isso eu digo que não foi ape nas São Pa u lo
que per deu, Se na dor Edu ar do Su plicy; o Bra sil per -
deu um gran de ho mem. Não te nho dú vi da  sem des -
me re cer nin guém  de que on tem o Bra sil tal vez te nha
per di do aque le que, se vida ti ves se, com toda a cer te -
za che ga ria, sim, à Pre si dên cia da Re pú bli ca, car go
que um dia dis pu tou, sem ob ter a com pre en são do
povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quem
com pa re ceu on tem a São Pa u lo pôde as sis tir a una ni -
mi da de em tor no des se ho mem  una ni mi da de de par -

ti dos po lí ti cos, de cre dos re li gi o sos, mas so bre tu do
una ni mi da de po pu lar. Não ha via quem não se co mo -
ves se. Foi como per ma ne ci o dia todo em São Pa u lo
on tem: co mo vi do, re ve ren te, pen san do e di zen do que
vale a pena, sim, es ti mu lar aque les que têm vo ca ção
po lí ti ca, ape sar de to dos os per cal ços, de to dos os
obs tá cu los e di fi cul da des E cre io que a vida de Má rio
Co vas ha ve rá de ins pi rar a nos sa ju ven tu de a se em -
bre nhar por essa ati vi da de no bre que é a po lí ti ca e a
exer ci ta rem-na em fa vor dos nos sos se me lhan tes,
em fa vor des te Bra sil tão in jus ti ça do, com tan tas de si -
gual da des so ci a is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu vol tei
com a dor da qual to dos es ta vam pos su í dos na que le
mo men to, mas tam bém que ro fa zer uma con fis são a
esta Casa: vol tei de São Pa u lo es ti mu la do pelo exem -
plo de Má rio Co vas. Se na dor Edu ar do Su plicy  cuja
aten ção com que me ouve eu agra de ço , vol tei es ti -
mu la do a pros se guir nes sa luta e tam bém im bu í do
pelo ide al de ser vir ao Bra sil, ser vin do a Mato Gros so
do Sul, Esta do a que re pre sen to nes ta Casa, pen san -
do nos pro ble mas do meu Esta do e tam bém nos gran -
des pro ble mas des te País, pro cu ran do dar a mi nha
par ce la de con tri bu i ção.

Que Deus me ins pi re a che gar um dia per to da -
que le ho mem que on tem vi de bru ça do. E che guei a
pen sar: ”Mas será mes mo que está mor to?“ Con cluí
co mi go mes mo, Sr. Pre si den te, que mor tos não são
aque les que às ve zes des can sam de ba i xo de uma
tum ba fria, mas os que vi vem mas não têm alma, não
vi bram nem tra ba lham pelo seu se me lhan te.

Má rio Co vas está vivo, sim, e ain da ser vi rá de
exem plo para mu i tas ge ra ções des te País. A sua fi gu -
ra era in vul gar e sin gu lar! Ao lado de ou tros gran des
ho mens pú bli cos que o Bra sil já per deu, como Tan -
cre do Ne ves, Te o tô nio Vi le la e Ulysses Gu i ma rães,
ha ve rá de nos ins pi rar nes sa luta que to dos nós, ho -
mens de boa von ta de, es tão tra van do em fa vor de um
Bra sil mais jus to e mais hu ma no.

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

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Pois não, 
Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ra mez Te bet, per mi ta-me ape nas agra de cer-lhe,
em nome dos pa u lis tas, pela pre sen ça de V. Exª em
São Pa u lo, re pre sen tan do Mato Gros so do Sul e tes -
te mu nhan do a ho me na gem do povo ao Go ver na dor,
ex-Se na dor, ex-De pu ta do Fe de ral Má rio Co vas, ho -
mem pú bli co que tão bem dig ni fi cou a luta pela de mo -
cra cia e que sem pre sou be hon rar o man da to, cons ti -
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tu in do-se num ex tra or di ná rio exem plo. Mu i to obri ga -
do.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, vi on tem o quan to V. Exª, que sem -
pre foi ami go dele, es ta va cons ter na do ao lado de sua 
es po sa, a Pre fe i ta Mar ta Su plicy; mas eu me sin to
con for ta do em ter mi nar o meu dis cur so com as pa la -
vras de seu apar te, que en gran de ce o meu po bre dis -
cur so, fe i to a fa vor de Má rio Co vas.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – Antes

de en cer rar esta ses são, tam bém gos ta ria de pres tar
a mi nha sin ge la ho me na gem a Má rio Co vas. E gos ta -
ria de fazê-lo com um pen sa men to: ”Se a mor te exis -
te, os mor tos con ti nu am vi vos“. E te nho cer te za de
que Má rio Co vas con ti nu a rá vivo en tre nós e tal vez
até seja um pon to aglu ti na dor nes te País. A sua me -
mó ria será exem plo ao Bra sil e às fu tu ras ge ra ções e
tal vez nos aju da rá a en con trar o ca mi nho cor re to para 
su pe rar o mo men to que es ta mos vi ven do.

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – So bre a
mesa ex pe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te:

Exmº Sr. Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Co mu ni co à Vos sa Exce lên cia que on tem, dia 6

de mar ço de 2001, es ti ve, du ran te todo o dia, nos fu -
ne ra is do ex-Go ver na dor Má rio Co vas, na ci da de de
São Pa u lo.

Bra sí lia, 7 de mar ço de 2001. – Se na dor Luiz
Pon tes.

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – O ex pe di -
en te lido vai à pu bli ca ção e a Pre si dên cia con si de ra a
au sên cia do no bre Se na dor como mis são do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – O Sr.
Se na dor Ro me ro Jucá en vi ou à Mesa pro po si ção
que, em face do dis pos to no art. 235, in ci so II, alí nea
”a“, do Re gi men to Inter no, será lida na pró xi ma ses -
são.

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – Os Srs.
Se na do res Val mir Ama ral, João Alber to Sou za, Ro -
me ro Jucá, Edi son Lo bão 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. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apre sen to a esta
Casa pro je to que per mi te aos jo vens ma i o res de 16

anos ob ter per mis são para di ri gir, po rém sob con di -
ções es pe ci a is.

A pro po si ção al te ra o Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro. Com isso, os ma i o res de 16 anos, pe nal men te
inim pu tá ve is, po de rão ha bi li tar-se, ex clu si va men te na 
ca te go ria B. No en tan to, te rão que con du zir o ve í cu lo
acom pa nha dos de um dos pais ou res pon sá ve is pe -
nal men te im pu tá vel. Além dis so, o acom pa nhan te de -
ve rá es tar ha bi li ta do há pelo me nos três anos e não
po de rá ter sido pu ni do com sus pen são ou pro i bi ção
de di ri gir ve í cu lo au to mo tor.

É gran de o ape lo des se seg men to para que ob -
te nha o di re i to de di ri gir. Mas não foi só isso que me
le vou a apre sen tar tal pro po si ção. Eu acre di to que
hoje em dia, com tan tos avan ços da so ci e da de da in -
for ma ção, os jo vens ad qui rem ma tu ri da de mu i to
cedo. Por isso, os ado les cen tes ma i o res de 16 anos,
di an te de tan tos me i os de al can ça rem a ma tu ri da de
pre co ce men te, re ú nem con di ções que os tor nam ca -
pa zes de as su mir as res pon sa bi li da des da per mis são 
para gui ar. É cla ro que eles se rão sub me ti dos aos
exa mes re gu la res de ha bi li ta ção.

Eu te nho cons ciên cia da po lê mi ca que esse
tema pode ge rar, já que mu i tas pes so as são de opi -
nião de que, di an te dos alar man tes ín di ces de aci den -
tes, o ide al se ria di fi cul tar ao má xi mo a ob ten ção da
per mis são para di ri gir. Isso se ria pos sí vel com nor -
mas mais ri go ro sas para con ces são da ha bi li ta ção e
tam bém para pu ni ção dos in fra to res.

Mas, con for me já dis se, o grau de ama du re ci -
men to pes so al da ma i o ria dos ado les cen tes, mu i tas
ve zes su pe ri or ao de mu i tos adul tos, os tor na ap tos a
di ri gir. Isso des de que res pe i ta da a exi gên cia de que
um res pon sá vel es te ja ao seu lado – vol to a fri sar.

De i xo cla ro aqui que ao ofe re cer aos jo vens ma i -
o res de 16 anos a pos si bi li da de de con du zir ve í cu los,
o pro je to exi ge me di das pre ven ti vas e es ta be le ce pu -
ni ções ade qua das para os ca sos de in fra ção.

Di an te do ex pos to, peço o apo io dos meus Pa -
res para apro va ção do pro je to.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA) 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o car na val bra -
si le i ro, além de uma gran de fes ta po pu lar, é tam bém
uma opor tu ni da de de tra ba lho para mi lha res de pes -
so as. Tra ta-se de tra ba lho tem po rá rio no co mér cio de
rua, nas pra i as, nos ba res, nos ho téis, nas in dús tri as
pro du to ras de fan ta si as, nas em pre sas de tu ris mo,
nos ser vi ços de se gu ran ça e ou tros. Le van ta men tos
fe i tos nas ci da des do Rio, Sal va dor, São Pa u lo, Re ci -
fe, Olin da e São Luís re ve lam que, nes se pe río do, são 
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aber tos apro xi ma da men te 500 mil pos tos tem po rá ri -
os de tra ba lho.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, to dos
nos ale gra mos quan do ou vi mos que pos tos de tra ba -
lho são aber tos. A qua li fi ca ção de pos tos tem po rá ri -
os, po rém, abre uma ja ne la para o que vem logo mais: 
a frus tra ção do tem po cur to, da ale gria bre ve, do alí -
vio fu gaz, do que é bom dura pou co. Por que, en tão,
não con ver ter essa fu gi dia opor tu ni da de na ale gria
du ra dou ra do tra ba lho per ma nen te, o tra ba lho pro -
por ci o na do pela cha ma da in dús tria do tu ris mo?

Se gun do se lê e se ob ser va, em to dos os Esta -
dos do Bra sil, há vas tos e va li o sos es pa ços a ocu par
me di an te a ex plo ra ção tu rís ti ca. Ape sar das am plas e
opor tu nas ca rac te rís ti cas que o Bra sil pos sui, esse
seg men to é dos mais inex plo ra dos en tre nós. Fal tam
es tru tu ras, fal ta pes so al qua li fi ca do, é pe que na a di -
vul ga ção; so bra ufa nis mo e ca re cem as ini ci a ti vas
que de sen vol vem com cri a ti vi da de e mo der ni da de.

Os no vos tem pos se rão mar ca dos por um au -
men to gran di o so na área da ofer ta de ser vi ços de la -
zer e cul tu ra, âm bi to em que o tu ris mo ocu pa lu gar
pro e mi nen te. Os da dos da Orga ni za ção Mun di al do
Tu ris mo ates tam que, em 1999, 656,9 mi lhões de
pes so as vi a ja ram pelo mun do pra ti can do tu ris mo,
mo vi men tan do a im por tân cia de US$455,4 bi lhões. O
ma i or con tin gen te de tu ris tas foi re ce bi do pela Eu ro -
pa, 385,9 mi lhões de pes so as, o que re pre sen ta 59%
do flu xo tu rís ti co mun di al, des ta can do-se Fran ça, Itá -
lia e Espa nha. Os pa í ses das Amé ri cas re ce be ram
19%, com des ta que para os Esta dos Uni dos e o Mé xi -
co. Tais re sul ta dos são o fru to dos efe ti vos in ves ti -
men tos para pro mo ver o tu ris mo, apri mo ran do a in -
fra-es tru tu ra eco nô mi ca, os pres ta do res de ser vi ços
e a po pu la ção an fi triã.

Nes se con tex to, o Bra sil re ce beu ape nas 1% do
to tal mun di al em seu ter ri tó rio: so men te 5,1 mi lhões
tu ris tas es tran ge i ros. A re ce i ta pro por ci o na da foi de
US$3,099 bi lhões, me nos de 1% do va lor mun di al se -
gun do a Embra tur.

Embo ra te nha ha vi do avan ços, a par ti ci pa ção
do Bra sil no mer ca do mun di al des se seg men to está
cla ra men te des pro por ci o nal em re la ção ao ta ma nho
de sua eco no mia, à ex ten são ter ri to ri al, à di ver si da de
da flo ra e da fa u na, à di ver si da de de atra ti vos que po -
dem ser ofe re ci dos. Nada dis so, no en tan to, cha ma
por si mes mo. To das es sas po ten ci a li da des se tor na -
rão efi ca zes se fo rem di na mi za das por uma cul tu ra
eco nô mi ca de va lo ri za ção do tu ris mo como ne gó cio
es tra té gi co.

As me tas da Embra tur para 2003 pre vê em au -
men to do flu xo de tu ris tas es tran ge i ros para 6,5 mi -
lhões, e para 57 mi lhões de tu ris tas na ci o na is que se
mo vi men ta rão pelo País. Em 1999, 38 mi lhões de bra -
si le i ros fi ze ram tu ris mo in ter no.

As vá ri as re giões do País, com suas ca rac te rís -
ti cas tí pi cas, é ou tro fi lão a ser ex plo ra do. As ações
vol ta das para o de sen vol vi men to e fo men to do tu ris -
mo ain da não se vol tam for te men te para o de sen vol vi -
men to re gi o nal do tu ris mo. Pe que nos até gran des
em pre sá ri os des per tam cada vez mais e des co brem
o po ten ci al tu rís ti co de suas re giões, po rém, en con -
tram di fi cul da des para pla ne jar e co or de nar o re la ci o -
na men to en tre os mu ni cí pi os e apli car com ma i or ra ci -
o na li da de os par cos re cur sos do Go ver no fe de ral.

Qu e ro su bli nhar o es for ço que vem sen do fe i to
na ca pi tal e no in te ri or do meu Esta do do Ma ra nhão
para dar pro je ção tu rís ti ca cons tan te aos va lo ro sos e
nu me ro sos re cur sos his tó ri cos e cul tu ra is lá exis ten -
tes. São Luís tem sido pal co de im por tan tes mu dan -
ças na in fra-es tru tu ra eco nô mi ca e na de la zer, para
di na mi zar essa ex tre ma men te pro mis so ra área do
de sen vol vi men to.

Em tu ris mo, é pre ci so atra ir, en can tar, ca ti var. O
Bra sil tem imen sas pos si bi li da des nes se cam po, tan -
to no que diz res pe i to à atra ção dos es tran ge i ros
quan to dos bra si le i ros, este um seg men to mu i to pou -
co di na mi za do ain da. Para isso, é pre ci so atu ar pro fis -
si o nal men te e en ca rar o tu ris mo como uma das in -
dús tri as mais ren tá ve is e atra en tes da mo der ni da de.
O tu ris mo en tre nós pre ci sa de i xar de acon te cer, para
ser uma ação du ra dou ra, com pe ten te men te es tru tu -
ra da, so li da men te e subs tan ti va men te plan ta da em
va lo res cul tu ra is, eco ló gi cos, de la zer e de na tu re za,
para atra ir e de sen vol ver-se, para mul ti pli car e man ter 
em pre gos.

De se jo, ain da, Sr. Pre si den te, tra tar de um ou tro
as sun to: é o 8 de mar ço, o Dia Inter na ci o nal da Mu -
lher. Na tu ral men te, dia de ce le bra ções e ho me na -
gens, de con fe rên ci as e re fle xões, de gló ri as, de lem -
bran ças de con quis tas e do mu i to que ain da res ta a
fa zer. Qu e ro tam bém unir-me aos que ce le bram essa
data, ex ter nan do al gu mas con si de ra ções que jul go
opor tu nas.

O Dia Inter na ci o nal da Mu lher pode es go tar-se
ape nas em po e sia e dis cur sos, po rém a pró pria cri a -
ção des sa data, como tan tas ou tras, tem por base
uma re a li da de his tó ri ca ne ces si ta da de in ter ven ção
para mu dan ça: a re a li da de da in jus ti ça e da vi o lên cia
a que, du ran te sé cu los, e ain da hoje, no ter ce i ro mi lê -
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nio da era cris tã, as mu lhe res fo ram e são sub me ti -
das.

Se gun do o teó lo go ale mão Karl Rah ner, ”Qu an -
to mais na his tó ria da hu ma ni da de o ho mem se tor na
ra ci o nal, tan to mais en tra den tro de si pró prio, tan to
mais se ex pe ri men ta na sua sin gu la ri da de, li ber da de
e dig ni da de in subs ti tu í ve is“. A his tó ria das mu lhe res
en ca i xa-se per fe i ta men te nes sa pers pec ti va de ca mi -
nha da para a des co ber ta de si mes mas e para a des -
co ber ta de las pe los ho mens. Che ga a ser cons tran -
ge do ra, no en tan to, a len ti dão do ca mi nho para a ra ci -
o na li da de, para o co nhe ci men to e ex pe ri men ta ção da 
sin gu la ri da de, da li ber da de e da igual dig ni da de.

Pro fun das mu dan ças so ci a is con tri bu í ram ao
lon go do sé cu lo que fin dou para mo di fi car as idéi as
de va lor e os pro je tos de vida das mu lhe res, com ga -
nhos e re a is pos si bi li da des de rup tu ra dos pa péis
clás si cos a elas im pos tos. Mas ain da há mu i to a re a li -
zar, pe los go ver nos e por toda a so ci e da de.

Fe liz men te, cul ti va-se hoje uma con cep ção di -
nâ mi ca da vida, con cep ção que está de i xan do no
pas sa do as iro ni as e as con tra di ções da his tó ria das
idéi as so bre o ho mem e so bre a mu lher.

Lon ge da ver da de a hi pó te se de sis te mas éti cos 
e ins ti tu i ções so ci a is imu tá ve is, exi gi dos por uma na -
tu re za hu ma na on to lo gi ca men te com ple ta, sem his to -
ri ci da de e sem ca pa ci da de de mu dan ças no tem po. A
ciên cia des ven dou que a na tu re za hu ma na não se
apri si o na com nor mas e in te res ses para sem pre. As
con clu sões da an tro po lo gia e da psi co lo gia, pelo con -
trá rio, con fir mam, como afir ma Erich Fromm no seu
Aná li se do Ho mem, a ”ma le a bi li da de in fi ni ta da na -
tu re za hu ma na“. É gra ças a essa ca rac te rís ti ca que
as co i sas, as vi sões, as cul tu ras e os cos tu mes têm
por des ti no a trans for ma ção.

A mu lher não é ”tema ir ri tan te“, como es cre veu
Si mo ne Be a u vo ir. Tam bém não é só po e sia. Re du zi-la 
a po e sia é des co nhe cer a luta que tra va di a ri a men te
para ma te ri a li zar a sin gu la ri da de, a dig ni da de de vida
que é. Não bas ta que dela fa lem es cri to res, po e tas,
ro man cis tas, sá bi os, fi ló so fos e so ció lo gos. São re du -
ci o nis tas as abor da gens ten den tes à ex tra ti fi ca ção
fun ci o nal, por que ne gam a his tó ria, a glo ba li da de e
in ter de pen dên cia do exis tir.

Com par ti men ta li zar a mu lher sig ni fi ca ace i tar
que, no ter ce i ro mi lê nio, ain da exis tam pa í ses onde
”nas cer mu lher é pe ri go so“, con for me re por ta o re la -
tó rio da Orga ni za ção das Na ções Uni das O es ta do
da po pu la ção mun di al 2000. É ne gar que a vi o lên cia 
con tra a mu lher é pra ti ca da nos pa í ses ri cos (Ca na dá, 
Esta dos Uni dos, Su í ça) e nos pa í ses po bres, em na -

ções de re li gião mu çul ma na e de re li gião cris tã, no
Ori en te e no Oci den te. É fa zer vis ta gros sa so bre o
pro ble ma dos 130 mi lhões de mu lhe res mu ti la das, na
Áfri ca e na Ásia. Vi o lên cia de toda or dem, a gros se i ra
e a su til, a ma te ri al e a psi co ló gi ca, a so ci al e a eco nô -
mi ca. Vi o lên cia em todo lu gar: no lar, na rua, no tra ba -
lho.

No Bra sil, de acor do com es tu dos do Insti tu to
Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE, 7 mi -
lhões dos 28 mi lhões de mu lhe res que tra ba lham fora
de casa são tam bém che fes dos seus la res. Trin ta por
cen to des ses la res se en con tram aba i xo da li nha de
po bre za. No cam po do de sem pre go, o per cen tu al
atin ge 8,5% das mu lhe res, con tra 6% da po pu la ção
mas cu li na. 

Na Cú pu la Mun di al de Edu ca ção re a li za da em
Da car, no Se ne gal, no mês de abril de 2000, 181 pa í -
ses as su mi ram o com pro mis so de cri ar po lí ti cas edu -
ca ci o na is para a mu lher, fi xan do o ano 2015 como ho -
ri zon te para o fim da dis cri mi na ção nes se cam po.
Hoje, as mu lhe res são ma i o ria en tre os 113 mi lhões
de cri an ças fora do sis te ma de en si no, e 60% dos 880
mi lhões de anal fa be tos to ta is do mun do. 

Uma das ma ra vi lhas da mo der ni da de é a ra pi -
dez das trans for ma ções pro por ci o na das pe los me i os
tec no ló gi cos hoje dis po ní ve is. Mas é pre ci so es pe rar
até 2015, sem cer te za de su ces so, para o fim da dis -
cri mi na ção no cam po edu ca ci o nal. A ra pi dez tec no ló -
gi ca in for ma em tem po real, mas é in ca paz de su pri -
mir o so fri men to de quem pa de ce há sé cu los, nem
cor ri ge as in jus ti ças per pe tra das por vi sões dis tor ci -
das.

A abran gên cia des se pro ble ma não tem fron te i -
ras. Oxa lá uma data como o Dia Inter na ci o nal da Mu -
lher con si ga des nu dar o em per ra men to da his tó ria
que é im pos to por pa í ses e so ci e da des que des co -
nhe cem a dig ni da de da mu lher. Por ser pes soa hu ma -
na, a mu lher não pode ser de sa gre ga da, di vi di da, ins -
tru men ta li za da, com pra da, trans por ta da, ven di da,
tro ca da, dis cri mi na da.

Cada eta pa da his tó ria for mu la uma sín te se ori -
gi nal do pro gres so fe i to. Uma sín te se de va lo res cul tu -
ra is e de ci vi li za ção, onde mu lher e ho mem têm pa -
péis es pe cí fi cos, em fun ção das res pec ti vas ca rac te -
rís ti cas, mas igua is como va lor e como vida. Ambos
são pelo que são, não pelo que pos su em. Ambos me -
re cem o mes mo res pe i to pro fun do, na or dem do ser e
do exis tir. A mu lher faz his tó ria e se faz na his tó ria,
trans for man do a si mes ma e aos ou tros, mu dan do a
cul tu ra e a re a li da de dos va lo res que cin ze la com seu
tra ba lho e in te li gên cia.
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Cum pri men to as mu lhe res nes te Dia Inter na ci o -
nal da Mu lher. Em es pe ci al, cum pri men to a mu lher do
meu Esta do do Ma ra nhão, que, com pon do com a mu -
lher bra si le i ra, sem pre se dis tin guiu pela gran de za,
pelo tra ba lho e pela co ra gem. Fru to das con quis tas
ob ti das ao lon go do tem po, cum pre-me res sal tar que,
na Assem bléia Le gis la ti va ma ra nhen se, do to tal de 42 
De pu ta dos Esta du a is, dez são mu lhe res. Além dis so,
o Esta do, pela se gun da vez con se cu ti va, vem sen do
con du zi do por uma mu lher, a Go ver na do ra Ro se a na
Sar ney, cuja ad mi nis tra ção se pro je ta pela com pe tên -
cia e pelo di na mis mo, num in can sá vel pro ces so de
bus ca e de ação para o de sen vol vi men to do Esta do.

Oxa lá, as so ci e da des, a par tir da ex pe riên cia e
das re fle xões des se dia, en ten dam e fa ci li tem, em to -
dos os qua dran tes, o sen ti do da ver da de i ra re vo lu ção
que vem acon te cen do. Essa re vo lu ção não é a da
con quis ta da li ber da de, da pos si bi li da de de es tu dar e
de pro je tar-se no mer ca do de tra ba lho. A ma i or re vo -
lu ção é o fato de que se des cor ti na para a mu lher uma 
nova di men são: a di men são da in te gra li da de da mu -
lher – pes soa. Mu lher par ti ci pan te e res pon sá vel, jun -
ta men te com o ho mem, no apri mo ra men to da ci vi li za -
ção e da so ci e da de em que vive.

Haja es pa ço para a di fí cil ta re fa de uma cons tru -
ção so li dá ria e ins tru ti va a fa vor da jus ta ca u sa das
mu lhe res.

O so fri men to, o re van chis mo e a in com pre en são 
fa çam par te do pas sa do. Para o fu tu ro, so li da ri e da de
e união de for ças, para mais fá cil e ra pi da men te al -
can çar a ra ci o na li da de, vi ven do a ex pe riên cia da sin -
gu la ri da de, da li ber da de e da dig ni da de. 

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, a Fren te Par la men tar
do Co o pe ra ti vis mo – FRENCOOP, da qual par ti ci pa -
mos com sem pre re no va do em pe nho, vem de sen vol -
ven do no tá vel atu a ção em prol do mais ace le ra do
cres ci men to dos ide a is e da dou tri na co o pe ra ti vis tas,
tam bém com o mag no ob je ti vo de ao me nos re du zir
os da nos pro vo ca dos pelo ca pi ta lis mo sel va gem, tão
ca rac te rís ti co do pro ces so de glo ba li za ção.

Isso por que, in ver sa men te, o co o pe ra ti vis mo
pres su põe união, so li da ri e da de e com pa nhe i ris mo,
en tre ou tros va lo res bá si cos da so ci e da de hu ma na,
sob evi den te ame a ça do in te res se in di vi du al exa cer -
ba do e da com pe ti ti vi da de des me di da. Em sua dou tri -
na, pres cre ve o com ba te à dis cri mi na ção po lí ti ca, so -
ci al, re li gi o sa e ra ci al, para pro mo ver me lhor dis tri bu i -
ção de ren da e re du zir as de si gual da des so ci a is, des -

sa for ma con tra pon do-se às gran des cor po ra ções
mul ti na ci o na is.

Não pode pas sar sem o de vi do re gis tro, por isso
mes mo, o re lan ça men to da re vis ta Co o perB ra sil, re -
fe ren te aos me ses de ou tu bro, no vem bro e de zem bro
do ano fin do. Pu bli ca da, já em seu quar to ano, pela
Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas Bra si le i ras – OCB e
pelo Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem do Co o pe ra -
ti vis mo – SESCOOP, pre ga a ime di a ta re u nião das
gran des li de ran ças co o pe ra ti vas do Bra sil e do mun -
do, a fim de edi fi car uma ”Iden ti da de Co o pe ra ti va
para o Novo Mi lê nio“.

Em seu edi to ri al, de mons tra ser este o mo men to 
ina diá vel de cons ci en ti za ção, de per mu ta de ex pe -
riên ci as, de in ter co o pe ra ção e de cres ci men to, para
su pe rar o ex tra or di ná rio de sa fio de con so li dar as di re -
tri zes de fi ni das e tor nar as co o pe ra ti vas mais efi ci en -
tes, com pe ti ti vas, pro fis si o na li za das e ap tas a ga ran -
tir ren da e qua li da de de vida de suas co mu ni da des,
uma vez am pli a da a par ti ci pa ção do se tor como um
dos ba lu ar tes da de mo cra cia e da paz uni ver sa is.

Para o seu ilus tre e di nâ mi co au tor, o Pre si den te 
De jan dir Dal pas qua le, da OCB, a nova fase da re vis ta 
ob je ti va, por igual, ”in cre men tar a in te gra ção dos di -
ver sos ra mos do co o pe ra ti vis mo bra si le i ro“, con tri bu -
in do para a ”auto-ava li a ção das nos sas li de ran ças e
para o de sen vol vi men to de pos tu ras mais fir mes, mo -
der nas e em pre sa ri a is na for ma ção de uma nova
cons ciên cia co o pe ra ti vis ta“.

O co o pe ra ti vis mo con tri bui fun da men tal men te
para o de sen vol vi men to na ci o nal, cons ti tu in do, por -
tan to, fa tor de má xi ma efi cá cia na or ga ni za ção da so -
ci e da de, con for me de mons tram os re sul ta dos sem -
pre po si ti vos dos ra mos onde atua. Ade ma is, sabe-se
que as co o pe ra ti vas em pre gam cer ca de 167 mil ser -
vi do res e dis põe de um qua dro de 6 mi lhões de as so -
ci a dos, apro xi ma da men te, ”o que en vol ve um uni ver -
so da or dem de 16 mi lhões de pes so as, ou seja, cer ca 
de 10% da po pu la ção“.

Com suas es tru tu ras, a OCB e o SESCOOP
con tri bu em com o pro ces so de cres ci men to eco nô mi -
co e so ci al, for ne cen do cré di to aos pe que nos pro du -
to res e tra ba lha do res, cer ta men te os ver da de i ros pro -
pri e tá ri os de cen te nas de co o pe ra ti vas e de dois
gran des ban cos, o Ban co ob e o Ban si cred. Tam bém,
na área ha bi ta ci o nal, pro mo vem a re a li za ção do so -
nho da casa pró pria, re du zin do o dé fi cit de mo ra di as.

Re la ta, ain da, o Pre si den te De jan dir Dal pas -
qua le, que o se tor está pre sen te no com ba te ao de -
sem pre go, in cen ti van do a or ga ni za ção dos tra ba lha -
do res em co o pe ra ti vas e abrin do-lhes a opor tu ni da de
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de nova ocu pa ção com pa ga men to dig no. De igual
modo, a edu ca ção com qua li da de é uma pro pos ta
con cre ta do sis te ma co o pe ra ti vis ta, a ser con cre ti za -
da me di an te a uti li za ção de de ze nas de co o pe ra ti vas
ins ti tu í das por pais, alu nos e pro fes so res.

A Fren te Par la men tar do Co o pe ra ti vis mo –
FRENCOOP, há pou co re fe ri da, é atu al men te in te gra -
da por 234 De pu ta dos Fe de ra is e 28 Se na do res,
com pre en den do, na prá ti ca, to das as agre mi a ções
po lí ti cas e to das as Uni da des da Fe de ra ção, que se
de di cam, en tre ou tros afa ze res dos man da tos, ao tra -
ba lho so li dá rio de cons tru ção do bem co mum de nos -
sa so ci e da de.

Assim, de sen vol ve pro je tos des ti na dos a for ta -
le cer o tra di ci o nal seg men to eco nô mi co do co o pe ra ti -
vis mo, que é igual men te re pre sen ta do em mais de
uma cen te na de pa í ses, com um nú me ro su pe ri or a 2
bi lhões de co o pe ra dos, e que, no Bra sil, com põe-se
da OCB, de 27 Sin di ca tos e Orga ni za ção Esta du a is,
de 10 Con fe de ra ções e qua se 6 mil Co o pe ra ti vas, na
sua in te gra li da de atu an do em di fe ren tes áre as, in clu í -
dos os seg men tos da eco no mia, da agro pe cuá ria, do
cré di to, da sa ú de, da edu ca ção, da ha bi ta ção, do tra -
ba lho e da ele tri fi ca ção, en tre ou tros tan tos.

A atu al di re to ria da FRENCOOP, de ci di da men te 
apo i a da pe las Orga ni za ções Esta du a is e, na prá ti ca,
pela to ta li da de das co o pe ra ti vas, em pe nha-se no
sen ti do de so lu ci o nar os di ver si fi ca dos pro ble mas
que vêm pre ju di can do o de sen vol vi men to do se tor,
pro cu ran do, ao mes mo tem po, tra ba lhar pela cons tru -
ção de uma es tru tu ra ope ra ci o nal de as ses so ria e de
exe cu ção dos tra ba lhos ad mi nis tra ti vos.

Com a es tru tu ra ção de uma se cre ta ria exe cu ti -
va, con ta acom pa nhar o pro ces so le gis la ti vo em am -
bas as Ca sas do Con gres so Na ci o nal, as sim como as 
ini ci a ti vas do Po der Exe cu ti vo, in clu in do-se as suas
di ver sas re pre sen ta ções, e as ações das de ma is ins -
ti tu i ções, como o Mi nis té rio Pú bli co e o Po der Ju di ciá -
rio.

Acres cen te-se que a im por tân cia do co o pe ra ti -
vis mo, em ter mos eco nô mi cos, pode ser cons ta ta da
pelo fato de ser res pon sá vel por ope ra ções que equi -
va lem a 6% do Pro du to Inter no Bru to – PIB, al can çan -
do seus mi lha res de em pre ga dos, e por ter al gu ma
for ma de li ga ção com um nú me ro es ti ma do de 21 mi -
lhões de pes so as.

No co o pe ra ti vis mo re la ci o na do à área da sa ú de, 
con tam-se 10 mi lhões de usuá ri os; na área de trans -
por te, a fro ta che ga à mar ca dos 5 mil ve í cu los; no se -
tor ha bi ta ci o nal, 10 mil uni da des re si den ci a is es tão
sen do cons tru í das, pelo sis te ma co o pe ra ti vo; e 11 mil

alu nos, cal cu la da men te, fre qüen tam uni da des es co -
la res co o pe ra ti vas.

Esses nú me ros de mons tram a di men são e,
como dis se mos, a im por tân cia do co o pe ra ti vis mo
para toda a nos sa so ci e da de. Re pre sen tan do uma
po de ro sa fon te de ren da e de ar re ca da ção, é hoje o
es te io para a me lho ria das con di ções de exis tên cia
em pelo me nos 1.572 mu ni cí pi os in te ri o ra nos.

Re gis tre-se, fi nal men te, que a FRENCOOP tra -
ba lha na di re ção de ame ni zar as di ver gên ci as po lí ti -
cas e, ao mes mo tem po, na de con so li dar as con ver -
gên ci as, ante os po si ci o na men tos de fen di dos por
par la men ta res de di fe ren tes ten dên ci as po lí ti cas.
Quer no Con gres so Na ci o nal, quer jun to às re par ti -
ções do Po der Exe cu ti vo, im por tan tes me di das fo ram
im ple men ta das com a sua par ti ci pa ção efe ti va.

Aqui, en tre mu i tas ou tras, a se cu ri ti za ção das
dí vi das ru ra is; a re du ção de 0,5% da taxa do Fun ru ral; 
a isen ção do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos 
– IPI so bre má qui nas e equi pa men tos agrí co las; a
isen ção de Impos to de Ren da das Co o pe ra ti vas
Agro pe cuá ri as e de Ele tri fi ca ção; a re com po si ção das 
dí vi das das co o pe ra ti vas agro pe cuá ri as, a cri a ção de
nu me ro sos pro gra mas de fi nan ci a men to, com en car -
gos li mi ta dos; e a re vi são da que les in ci den tes so bre
fi nan ci a men tos ru ra is con ce di dos pelo Ban co Co o pe -
ra ti vo do Bra sil.

Em sín te se, além de con sig nar, nes ta opor tu ni -
da de, o nos so re co nhe ci men to à ex ce lên cia do tra ba -
lho que vem sen do de sen vol vi do pelo Pre si den te De -
jan dir Dal pas qua le, e sua equi pe, na alta di re ção da
OCB e do SESCOOP, de se ja mos en fa ti zar que o sis -
te ma co o pe ra ti vo con tri bui, efe ti va men te, para a so lu -
ção dos gra ves pro ble mas so ci a is do País, aju dan do
a apri mo rar a qua li da de de vida e o bem-es tar das fa -
mí li as e de cada bra si le i ro, para que o Bra sil, como se
cos tu ma di zer, cres ça ”com tran qüi li da de, equi lí brio e
paz“.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Asso ci a ção Co mer ci -
al do Rio de Ja ne i ro – que com ple ta 181 anos de fun -
da ção a 13 de maio vin dou ro – pres tou uma jus ta ho -
me na gem ao Mi nis tro Car los Vel lo so, Pre si den te do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, re ce ben do-o fes ti va men te
para lhe ou tor gar a Me da lha Vis con de de Mauá, no
grau ouro.

Cou be ao Sr. Arthur Anto nio Sen das, Pre si den te 
da Asso ci a ção Co mer ci al, o dis cur so ofi ci al, no qual,
além de res sal tar os in con tá ve is mé ri tos do ju ris ta Mi -
nis tro Car los Vel lo so, ex pen deu con si de ra ções que
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bem re fle tem o pen sa men to da clas se em pre sa ri al
bra si le i ra.

Dis se S. Sª da im pe ri o sa ne ces si da de de con -
tar mos com em pre sas cem por cen to bra si le i ras, em
con di ções de com pe tir nos mer ca dos glo ba li za dos.
”Ven ci da a guer ra in fla ci o ná ria“, afir mou o lí der em -
pre sa ri al, ”é in dis pen sá vel que o go ver no bra si le i ro
tra ce e exe cu te efe ti vas po lí ti cas de apo io e de fe sa
das em pre sas na ci o na is“, pois, no con tex to mun di al,
”to dos os gran des pa í ses ado tam po lí ti cas de pro te -
ção e in cen ti vo às suas em pre sas“.

Enfim, Sr. Pre si den te, foi um dis cur so mu i to
opor tu no o pro fe ri do por Arthur Anto nio Sen das, em
nome da Asso ci a ção Co mer ci al do Rio de Ja ne i ro,
cujo tex to so li ci to faça par te in te gran te des te meu pro -
nun ci a men to.

No en se jo, peço li cen ça para as so ci ar-me às
ho me na gens que vêm sen do pres ta das ao ilus tre Mi -
nis tro Car los Vel lo so, cuja ges tão na Pre si dên cia do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral foi mar can te pela sa be do -
ria e pela se re ni da de com que con du ziu a mais alta
Cor te da nos sa Jus ti ça em pe río do pro ce lo so nas
áre as eco nô mi ca, so ci al e ju di ciá ria.

É es pe ran ça nos sa que a Jus ti ça bra si le i ra con -
ti nue a man ter-se com os qua dros al ta men te qua li fi -
ca dos dos que a com põem. Os seus mem bros têm
car re ga do nos om bros, de ma ne i ra in jus ta, as for tes
crí ti cas dos que apon tam fa lhas, mas não di li gen ci am
so lu ções. Espe ra-se que te nha che ga do afi nal o mo -
men to, após os tan tos de ba tes tra va dos, das re for -
mas – re cla ma das pe los pró pri os ma gis tra dos – que
as se gu rem ma i or ra pi dez para se che gar ao des fe cho 
jus to e equâ ni me das con ten das.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDISON LOBÃO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

Dis cur so pro fe ri do pelo Sr. Arthur Sen das,
Pre si den te da Asso ci a cão Co mer ci al do Rio de Ja -
ne i ro. Na Ce ri mo nia de Ho me na gem ao Mi nis tro
Car los Vel lo so – Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral no dia 26 de Ja ne i ro de 2001.

Pre za do Mi nis tro Car los Ve lo so – Pre si den te do Su pre mo

Tri bu nal Fe de ral,

Au to ri da des e Empre sá ri os pre sen tes que nas pes so as do

Mi nis tro Oscar Dias Cor re ia e do Be ne mé ri to Oswal do Ara nha Fi -

lho, sa u do to dos os pre sen tes Se nho ras e Se nho res,

É para nós mo ti vo de hon ra e or gu lho, re ce ber V. Exª no pri -

me i ro al mo ço men sal do em pre sá rio do ano de 2001.

O con vi te de V. Exª tem para nós um si gi ni fi ca do mu i to es pe -

ci al V. Exª re pre sen ta o po der Ju di ciá rio em sua ple ni tu de.

A jus ti ça ple na men te exer ci da é a afir ma ção de um país de -

mo crá ti co o Esta do de Di re i to, con quis ta ma i or da ci vi li za ção hu -

ma na, tem no po der ju di ciá rio o seu guar dião.

V. Exª, ao lon go de sua car re i ra como juiz, tem sido um

exem plo de ma gis tra do aten to ao exa to cum pri men to da lei mas,

sa ben do com pru dên cia e sa be do ria, in ter pre tá-la na bus ca da me -

lhor apli ca ção da jus ti ça.

Suas ori gens mi ne i ras plan ta das na ci da de de en tre rios de

mi nas, fi lho do Juiz Aqui les Te i xe i ra Ve lo so e dona Ma ria Olga da

Sil va Vel lo so. Com po em a mol du ra de um ho mem fiel, as vir tu des

ma i o res do ho men das al te ro sas.

For ma do na tra di ci o nal es co la de Di re i to da Uni ver si da de

Fe de ral de Mi nas Ge ra is, co nhe ci da tam bém como a casa de Afon -

so Pen na, V. Exª nos faz re cor dar ilus tres con ter râ ne os como Mil ton 

So a res Cam pos, Gus ta vo Ca pa ne ma, Pe dro Ale i xo, Oro zim bo No -

na to e Oscar Dias Cor re ia, para fi car mos ape nas nos exem plos

mais re cen tes.

Mes tre em Di re i to Cons ti tu ci o nal da Fa cul da de de Di re i to da

Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca to li ca e da Uni ver si i da de Fe de ral de Mi -

nas Ge ra is, é, tam bem, Pro fes sor Ti tu lar da Uni ver si da de de Bra si -

lia. A Vida de V. Exª, como Juiz e Mes tre, tem sido uma re a fir ma ção

per ma nen te de cren ça nos va lo res su pre mos do Esta do de di re i to

onde a ci da da nia pode ser exer ci da, em sua ple ni tu de, por to dos,

sem dis tin ção de qual quer na tu re za.

Exmº Sr. Pre si den te Car los Má rio da Sil va Vel lo so –O o

man da to que V. Exª tem cum pri do com bri lhan tis mo, hon ra dez e se -

gu ran ça, a fren te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, já se in cor po rou a

his tó ria de nos so Tri bu nal ma i or com o re co nhe ci men to e a gra ti dão 

de to dos, como um de seus me lho res mo men tos.

A Casa de Mauá, com a res pon sa bi li da de de ser a mais an ti -

ga e tra di ci o nal, en ti da de de Re pre sen ta ção Ci vil do País, nes se

ano que co me mo ra, no dia 13 de maio, o seu cen té si mo oc to gé si -

mo pri me i ro ani ver sá rio, de ci diu pela una ni mi da de de sua di re to ria, 

con ce der-lhe a me da lha Vis con de de Mauá, no Grau Ouro.

Ao Agra ciá-lo, es ta mos ho me na ge an do o Po der Ju di ciá rio

bra si le i ro, cu jas no bres vir tu des de in de pen dên cia e com pro mis so

com a na ci o na li da de, V. Exª tão bem in ter pre ta.

A exis tên cia de Ju i zes como V. Exª, que hoje, esta casa tem

a hon ra de re ce ber, e ou tros igual men te ilus tres ex po nen ci a is de

nos sa ma gis tra tu ra, são a ga ran tia de que as nos sas ins ti tu i ções

de mo crá ti cas es tão re al men te con so li da das.

A clas se em pre sa ri al, que cons ci en te de suas res pon sa bi li -

da des, na bus ca de uma Na ção eco no mi ca men te mais de sen vol vi -

da e so ci al men te mais jus ta, tem pro cu ra do cum prir “in te gral men te” 

com suas obri ga ções; atra ves sou re cen te men te, mo men tos di fí ce -

is no pro ces so de es ta bi li za ção mo ne tá ria.
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A tran si ção de uma eco no mia vi ci a da na in fla ção, que pre -

mi a va a ine fi ciên cia, para o re gi me de mo e da es tá vel e eco no mia

aber ta, exi giu e con ti nua a exi gir de nos sas em pre sas, com pe tên -

cia e agi li da de.

No ano pas sa do vol ta mos a cres cer, com um au men to de

4% em nos so pro du to in ter no bru to.

Em 2001, as es ti ma ti vas apon tam para um cres ci men to que

pode su pe rar 5%, se trans for man do em acon te ci men to iné di to em

nos so País, de um PIB cres cen do aci ma da in fla ção, que po de ra fi -

car em tor no dos 4%. A pre sen ça bra si le i ra no ce ná rio in ter na ci o -

nal, onde já nos si tu a mos en tre as 10 Na ções eco no mi ca men te

mais for te exi ge que te nha mos em pre sas, 100% bra si le i ras, em

con di ções de com pe tir nos mer ca dos glo ba li za dos.

A atu al dis pu ta en tre o Bra sil e o Ca na dá, no mer ca do dos

aviões a jato re gi o na is, con fir ma que a aber tu ra dos mer ca dos não

per mi te pos tu ras in gê nu as ou sub mis sas.

Não exis te uma gran de na ção, sem um con jun to de em pre -

sas na ci o na is sol das e in ter na ci o nal men te com pe ti ti vas.

To dos os gran des pa í ses ado tam po lí ti cas de pro te ção e in -

cen ti vo às suas em pre sas.

Ven ci da a guer ra in fla ci o ná ria, é in dis pen sá vel que o go ver -

no bra si le i ro tra ce e exe cu te efe ti vas po lí ti cas de apo io e de fe sa

das em pre sas na ci o na is.

De fen de mos a li vre con cor rên cia den tro de uma eco no mia

aber ta, na qual as em pre sas bra si le i ras pos sam com pe tir em igual -

da de de con di ções.

Não po de mos ace i tar, so bre ta xas so bre nos sos pro du tos,

com a uti li za ção de sub ter fú gi os e ar gu men tos que não cor res pon -

dem à re a li da de, como é o caso das bar re i ras que se cri am so bre

os nos sos pro du tos si de rúr gi cos e agro in dus tri a is.

Tam bém não se pode per mi tir que as em pre sas bra si le i ras

meéi as e gran des, so fram a con cor rên cia de em pre sas es tran ge i -

ras abas te ci das com ju ros três a qua tro ve zes me no res do que os

aqui pra ti ca dos.

Te mos re a fir ma do que é llu só rio acre di tar que o ca pi tal não

tem pá tria, o ca pi tal tem pá tria e a pá tria do ca pi tal é a pa tria dos

seus aci o nis tas.

A des na ci o na li za ção de nos sas em pre sas, man ti do o rit mo

avas sa la dor em que está se pro ces san do, exi gi rá. Cada vez mais,

su pe ra vits cres cen tes em nos sa ba lan ça de pa ga men tos, para que

o Bra sil te nha os dó la res ne ces sá ri os para pa gar aos aci o nis tas es -

tran ge i ros.

Não so mos xe nó fo bos, so mos bra si le i ros e te mos or gu lho

de sê-lo.

A Asso ci a ção co mer ci al do Rio de Ja ne i ro, se nhor Mi nis tro,

é uma das pi o ne i ras no Bra sil, da de fe sa dos me i os ami gá ve is, al -

ter na ti vos ao Ju di ciá rio, na so lu ção de con fli tos de in te res ses.

O seu se cre tá rio ge ral – Dr. He i tor Bel trão – ja em 1922, seis

anos após en trar em vi gor o Có di go Ci vil, em uso, já pro pug na va

pela al te ra ção do novo Có di go Ci vil, sim pli fi can do e es ti mu lan do a

ar bi tra gem, a me di a ção e a con ci li a ção.

Antes de vi go rar a nova Lei 9.307/96, a 14 de de zem bro de

1994, esta Casa re a ti vou a sua co mis são de me di a ção e ar bi tra -

gem e vem par ti ci pan do do es for ço para que a nor ma re fe ri da saia

do pa pel.

V. Exª é mi ne i ro como ti ra den tes, e Mi nas, é o ber ço de nos -

sa na ci o na li da de, te mos cons ciên cia que a nos sa iden ti da de, na

de fe sa de um Bra sil mais prós pe ro, é to tal.

Ho mem de fé, ao en cer rar mos, ele va mos nos sas pre ces

aos nos sos san tos pa dro e i ros, São Se bas tião, São Ju das Ta deu,

São José e Nos sa Se nho ra da Rosa Mis ti ca, para que pro te jam V.

Exª e todo o nos so Po der Ju di ciá rio, para que con ti nu em nes sa

pos tu ra de fir me za e in de pen dên cia da qual to dos nos nos or gu lha -

mos e que nos dá a se gu ran ça ne ces sá ria, para que cada um de

nós con ti nue tra ba lhan do em prol do nos so de sen vol vi men to eco -

nô mi co e so ci al.

Mu i to obri ga do.

Rio de Ja ne i ro, 26 de ja ne i ro de 2001.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO)  Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
ques tão do aces so das po pu la ções mais ca ren tes
aos re mé di os, Sr. Pre si den te, é uma das ques tões
que se re ves te da ma i or gra vi da de, en tre as inú me -
ras ca rên ci as que afe tam o povo bra si le i ro.

Em con se qüên cia, nos sos ín di ces sa ni tá ri os
são res pon sá ve is, em gran de par te, pelo fato do lo ro -
so de que, em bo ra se ja mos este belo e pro mis sor
país, em bo ra in di ca do res, so bre tu do os in di ca do res
eco nô mi cos, nos po nham en tre os gran des pa í ses do
pla ne ta, os in di ca do res de De sen vol vi men to Hu ma no 
ana li sa dos pela ONU em seu Re la tó rio nos re le gam a 
um ve xa tó rio 79E lu gar, nos pon do qua se en tre os pa -
í ses mais sub de sen vol vi dos, atrás das Fi li pi nas, da
Argen ti na e do Uru guai – nos sos par ce i ros no Mer co -
sul, Ta i lân dia, Ro mê nia, Su ri na me, Cuba ou Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, en tre ou tros.

Mu i tos fa to res cons pi ram para isso. Fa to res de
or dem am bi en tal, como a ma lá ria que teme em re tor -
nar, ape sar dos es for ços para ven cê-la e evi tar so bre -
tu do sua di fu são nas áre as mais po pu lo sas; a den -
gue, que re tor na, ape sar das cam pa nhas con tí nu as
de sen vol vi das, es pe ci al men te nas pe ri fe ri as ur ba nas; 
as do en ças in fec ci o sas, as de cor ren tes da sub nu tri -
ção, so bre tu do das pre cá ri as con di ções de sa ne a -
men to, cons ti tu em ou tros fa to res de ter mi nan tes dos
nos sos al tos ín di ces de mor ta li da de e ain da re la ti va -
men te ba i xos ín di ces de es pe ran ça de vida.

Em meio a tudo isso, a di fi cul da de de aces so
aos me di ca men tos por par te da gran de ma i o ria da
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po pu la ção tem se tor na do o fla ge lo ma i or que ame a -
ça a sa ú de dos bra si le i ros.

Os la bo ra tó ri os es tran ge i ros, que do mi nam o
se tor, têm im pos to con di ções exor bi tan tes ao mer ca -
do, não só de cor ren tes dos pre ços, mas tam bém da
for ma de em ba la gem para ven da de pro du tos far ma -
cêu ti cos, que obri gam, fre qüen te men te, o pa ci en te a
ad qui rir quan ti da des de me di ca men tos mu i to além
das ne ces sá ri as ou re ce i ta das.

De ou tro lado, há as ví ti mas da glo ba li za ção sel -
va gem. O mo no pó lio das pa ten tes nas mãos dos pa í -
ses in dus tri a li za dos é de mol de a obs ta cu li zar as po lí -
ti cas de sa ú de. Veja, Sr. Pre si den te, para ci tar um
exem plo: de po is das ques tões da Embra er e da vaca
lou ca, sur ge o pro ble ma da fa bri ca ção dos com po -
nen tes do co que tel anti-Aids, que tem sal vo mi lha res
de vi das.

No en tan to, ape sar da nos sa pró pria le gis la ção
so be ra na, dos com pro mis sos in ter na ci o na is, das ra -
zões hu ma ni tá ri as, os be ne fi ciá ri os da glo ba li za ção
sel va gem des co nhe cem es sas ra zões, ins pi ra dos
ape nas pe los lu cros e alhe i os à eqüi da de e aos di re i -
tos hu ma nos.

Pa re ce que tudo cons pi ra não só con tra o ho -
mem bra si le i ro mas tam bém con tra os ex clu í dos de
todo o mun do.

Não há como não re gis trar, Sr. Pre si den te, a fal -
ta de com pre en são de mu i tos mé di cos para a gra vi -
da de do pro ble ma.

Na ver da de, no bres Se na do res e Se na do ras, a
clas se mé di ca po de ria ser ri go ro sa ali a da do povo
nes sa luta, re ce i tan do pre fe ren ci al men te os re mé di os 
mais ba ra tos, si mi la res ou ge né ri cos, in di can do cla ra -
men te aos pa ci en tes as di ver sas al ter na ti vas.

Uma ou tra es tra té gia con sis te na am pli a ção da
fa bri ca ção e no lan ça men to no mer ca do de re mé di os
de ba i xo cus to pelo Go ver no, po lí ti ca que po de ria ser
sus ten ta da, se fos se o caso, até por uma le gis la ção que 
ga ran tis se a obri ga to ri e da de de in di ca ção, quan do pos -
sí vel, em to dos os re ce i tuá ri os, por tra tar-se de ques tão
ab so lu ta men te pri o ri tá ria de in te res se pú bli co.

Nes te con tex to, que ro co mu ni car a esta Casa
que, nos pró xi mos 90 dias, o Go ver no do Esta do do
To can tins, atra vés da Far ma tins, es ta rá pro du zin do
re mé di os mais ba ra tos para a po pu la ção, sin to ni zan -
do-se des sa for ma com os es for ços do Mi nis tro José
Ser ra, no sen ti do de tor nar mais aces sí ve is para a po -
pu la ção os me di ca men tos es sen ci a is à sa ú de, so bre -
tu do para as clas ses me nos fa vo re ci das.

Esse es for ço go ver na men tal, no en tan to, Sr.
Pre si den te, terá um re sul ta do ape nas re la ti vo se não

hou ver uma ex pres si va co la bo ra ção da clas se mé di -
ca, no sen ti do de re ce i tar es ses pro du tos que, evi den -
te men te, che ga rão ao mer ca do sem o ape lo do mar -
ke ting ou dos no mes fan ta sia para des per tar o im pul -
so con su mis ta das pes so as que de les ne ces si tam.

Te nho ab so lu ta con fi an ça de que a clas se mé di -
ca será a gran de ali a da dos es for ços do Go ver no para 
mu dar os há bi tos da po pu la ção, bus can do nas al ter -
na ti vas ofe re ci das pe las po lí ti cas go ver na men ta is,
am pli an do o aces so da po pu la ção aos me di ca men tos 
ne ces sá ri os à pre ser va ção e à re cu pe ra ção de sua
sa ú de.

É o as pec to que de i xo re gis tra do no mo men to
em que faço a esta Casa a co mu ni ca ção re fe ren te ao
bre ve iní cio da pro du ção de re mé di os po pu la res, pela
Fá bri ca de Me di ca men tos do To can tins – Far ma tins.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – 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 57 
mi nu tos.)

––––––––––––––––

PRONUNCIAMENTO DO SR. SENA–
DOR ROBERTO FREIRE, PROFERIDO NA
SESSÃO DO SENADO NO DIA 06 DE
MARÇO DO CORRENTE ANO E PUBLI–
CADO NO DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
DO DIA IMEDIATO, QUE SE REPUBLICA
POR SOLICITAÇÃO DO AUTOR.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re para en ca mi -
nhar.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, de se jo ler o se guin te:

Co vas, um nome que en gran de ce a
Re pú bli ca.

Nota pú bli ca do Par ti do Po pu lar So ci a -
lis ta – PPS e de suas ban ca das par la men ta -
res no Se na do e na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Ra rís si mas pes so as, em sua co mu ni -
da de ou em seu país, al can çam a con di ção
da una ni mi da de. Alguns che ga ram ao pan -
te on da cre di bi li da de e go zam do ca ri nho de 
todo o seu povo. Má rio Co vas, por ser po lí ti -
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co e ardoroso defensor de suas idéias, não
foi um homem público unânime, mas se
transformou em um dos nomes mais respei-
táveis e respeitados da nossa história repu-
blicana.

Vocacionado para a vida pública, Co-
vas engrandeceu o seu Estado, o Brasil e o
seu povo, fato por si relevante quando nos
debruçamos sobre notícias de escândalos e
analisamos a estatura de alguns homens
públicos que hoje, equivocadamente, se
auto-refereciam como líderes nacionais.

O PPS, desde a época do antigo PCB,
sempre manteve com Covas boas e produti-
vas relações. As divergências entre ele e o
partido eram – tal como depois com o PPS
– naturalmente equacionadas, tomando por
base o respeito, a fraternidade e a crença
no regime democrático.

A política democrática perdeu, com a
morte do Governador de São Paulo, uma de
suas principais lideranças, mas continua
viva a referência.

Quero fazer um parêntese e dizer que tudo isso
sobre o que estávamos falando, talvez afora o seu rela-
cionamento com o PCB e com o PPS, é o pensamento
de todos, que reverenciam o homem público, a pessoa,
a sua dignidade, o respeito que granjeou de toda a soci-
edade brasileira; poder-se-ia até dizer que, no momento
de hoje, embora nada se pudesse dizer em contrário,
essas palavras alcançam o lugar comum.

Não ouviremos outras palavras que não esta: do
lamento em relação a Mário Covas. Mas o PPS não
quer apenas ficar no lamento, na solidariedade; não
quer apenas render essa homenagem, mas quer tor-
nar viva a referência que foi Mário Covas.

Nessa concepção, a melhor homenagem que o
PPS pode a ele prestar é conclamar as forças políti-
cas democráticas a lançarem, de forma organizada, o

”Movimento Mário Covas pelo Parlamentarismo“,
com dois pressupostos: que esse sistema vigore a
partir de 2006, para cortar toda e qualquer intenção
golpista de se mudar as regras do jogo, determinadas
para 2002; e o necessário referendo, aprovando a im-
plantação do sistema – até porque a sociedade brasi-
leira, no momento em que foi conclamada a definir-se
por um sistema de governo, fez a opção pelo Presi-
dencialismo, no plebiscito de 1993.

Cumprido isso, é fundamental dizer que, segun-
do o nosso entendimento, não há nenhuma inconve-
niência – até porque não pode ser considerado diver-
sionismo – em lançarmos a idéia do Parlamentaris-
mo, em função da crise política na qual vive o Brasil.
Se tivéssemos o Parlamentarismo, não teríamos am-
bigüidade nas relações da base de sustentação do
Governo; não teríamos presidentes de partido solici-
tando demissões de ministros ou ministros sendo de-
mitidos. Estaríamos discutindo moção de desconfian-
ça, derrubando gabinetes; talvez, enfrentando a crise,
cortando-a pela raiz; se necessário, convocando elei-
ções com a dissolução do Parlamento.

Portanto, não há nada contra-indicado para que,
neste momento, homenageando Mário Covas, tor-
nando viva a sua referência, possamos começar a
discutir seriamente, com todos os movimentos, a im-
plantação do Parlamentarismo no Brasil em 2006.

É isso o que o PPS quer: homenagear Mário Co-
vas, dizendo que suas Bancadas trazem a sua solida-
riedade aos seus familiares e ao povo paulista.

Muito obrigado.

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR JADER BARBALHO

7-3-01
Quarta-feira

14h30 – Sessão Deliberativa Ordinária do
Senado Federal



Ata da 10ª Sessão Não De li be ra ti va
em 9 de março de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão e Car los Wil son

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do 

nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.
Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos

tra ba lhos.
O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, pro -

ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

OFÍCIO

 DO PRI ME I RO SECRETÁRIO 
DA CÂ MA RA DOS DE PU TA DOS

Nº 16/2001, de 7 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 464, de
1999–Com ple men tar (nº 116/2000-Com ple men tar,
na que la Casa), de au to ria do Se na dor Osmar Dias,
que dá nova re da ção aos §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei
Com ple men tar nº 91, de 22 de de zem bro de 1997,
que “dis põe so bre a fi xa ção dos co e fi ci en tes de dis tri -
bu i ção dos re cur sos do Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pio”.

(Pro je to en vi a do à san ção em 7-3-2001)

PRO JE TOS RECEBIDOS
 DA CÂ MA RA DOS DE PU TA DOS

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 45, de 2001 (nº 
416/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
tex to do Pro to co lo Mo di fi ca ti vo ao Acor do Orto grá fi co
da Lín gua Por tu gue sa, fe i ro em Pra ia, em 17 de ju lho
de 1998;

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 46,  de 2001
(nº 417/2000, na Câ ma ra dos), que apro va o tex to do
Acor do so bre a Trans fe rên cia de Na ci o na is Con de na -
dos, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Bo lí via, em 
La Paz, em 26 de ju lho de 1999;.

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 47, de 2001 (nº 
418/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
tex to da Con ven ção Inte ra me ri ca na para a Eli mi na -
ção de To das as For mas de Dis cri mi na ção con tra as
Pes soa Por ta do ras de De fi ciên cia, con clu í da em 7 de
ju lho de 1999, por oca sião do XXIX Pe río do Ordi ná rio
de Ses sões da as sem bléia Ge ral da Orga ni za ção dos 
Esta dos Ame ri ca nos, re a li za do no pe río do de 6 a 8 de 
ju nho de 1999, na ci da de da Gu a te ma la; e

Pro je to de De cre te Le gis la ti vo nº 48, de 2001 (nº 
443/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
tex to do Acor do de as sis tên cia Ju rí di ca em Ma té ria
Pe nal, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca do
Peru, em Lima, em 21 de ju lho de 1999. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 45, DE 2001

(Nº 416/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Pro to co lo Mo di fi -
ca ti vo ao Acor do Orto grá fi co da Lín gua
Por tu gue sa, fe i to em Pra ia, em 17 de ju -
lho de 1998.

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

fi ca ti vo ao Acor do Orto grá fi co da Lín gua Por tu gue sa,
fe i to em Pra ia, em 17 de ju lho de 1998.

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

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

PROTOCOLO MODIFICATIVO AO ACORDO
ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA

Con si de ran do que até à pre sen te data o Acor do
Orto grá fi co da Lín gua Por tu gue sa, as si na do em Lis -
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boa, em de zem bro de 1990, ain da não foi ra ti fi ca do
por to das as par tes con tra tan tes:

que o re fe ri do tex to ori gi nal do Acor do es ta be le -
cia, em seu ar ti go 3º que o re fe ri do Acor do en tra ria
em vi gor no dia 1º de Ja ne i ro de 1994, após o de pó si -
to dos ins tru men tos de ra ti fi ca ção de to dos os Esta -
dos jun to ao Go ver no da Re pú bli ca Por tu gue sa;

 que o ar ti go 2º do Acor do, por sua vez, pre via a
ela bo ra ção, até 1º de Ja ne i ro de 1993, de um vo ca bu -
lá rio or to grá fi co co mum da lín gua por tu gue sa, re fe -
ren te às ter mi no lo gi as ci en tí fi cas e téc ni cas;

que o vo ca bu lá rio or to grá fi co co mum da lín gua
por tu gue sa de ve rá ain da ser con clu í do; 

de ci dem as par tes dar a se guin te nova re da ção
aos dois ci ta dos ar ti gos:

“Art. 2º Os Esta dos sig na tá ri os to ma rão, atra vés 
das ins ti tu i ções e ór gãos com pe ten tes, as pro vi dên ci -
as ne ces sá ri as com vis ta à ela bo ra ção de um vo ca -
bu lá rio or to grá fi co co mum da lín gua po tu gue sa, tão
com ple to quan to de se já vel e tão nor ma li za dor quan to 
pos sí vel, no que se re fe re as ter mi no lo gi as ci en tí fi cas
e téc ni cas.

Art. 3º O Acor do Orto grá fi co da Lín gua Por tu -
gue sa en tra rá em vi gor após de po si ta dos ins tru men -
tos de ra ti fi ca cão de to dos os Esta dos jun to do Go ver -
no da Re pú bli ca Por tu gue sa."

MENSAGEM Nº 1.135, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal

De con for mi da de com o dis pos to no art. 84, in ci -
so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do
de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta -
do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Pro to co lo Mo -
di fi ca ti vo ao Acor do Orto grá fi co da Lín gua Por tu gue -
sa ce le bra do na ci da de de Pra ia em 17 de ju lho de
1998.

Bra sí lia, 19 de agos to de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 265/MRE

Bra sí lia, 5 de agos to de 1999

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

Em 16 de de zem bro de 1990 foi as si na do em
Lis boa o Acor do Orto grá fi co da Lín gua Por tu gue sa,
apro va do pelo De cre to Le gis la ti vo nº 54, de 18 de
abril de 1995. Em seu art. 2º, o Acor do as si na la va a
data de 1º de ja ne i ro de 1993 como li mi te para a
ela bo ra ção de um vo ca bu lá rio or to grá fi co. O ar ti go
3º, por sua vez, es ta be le cia ter mo para iní cio da vi -
gên cia em 1º de ja ne i ro de 1994.

2. Dada a im pos si bi li da de de cum prir os pra zos 
es ta be le ci dos nos ar ti gos 2º e 3º do Acor do, os
Esta dos –MembrOs da CPLP ce le bra ram Pro to co lo
Mo di fi ca ti vo ao Acor do ori gi nal, as si na do na ci da de
de Pra ia, em 17 de ju lho de 1998.

3. O Pro to co lo Mo di fi ca ti vo deu nova re da ção ao 
ar ti go 2º omi tin do a data-li mi te para a apre sen ta cão
do vo ca bu lá rio or to grá fi co. O ar ti go 3º, por sua vez, foi
al te ra do de modo a con di ci o nar a vi gên cia do Acor do
ao de pó si to jun to ao Go ver no por tu guês dos ins tru -
men tos de ra ti fi ca ção de to dos os Esta dos sig na tá ri os.

4. Ten do em vis ta a ne ces si da de de ra ti fi car as 
mo di fi ca ções in tro du zi das ao Acor do ori gi nal, sub -
me to à alta con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o
ane xo Pro je to de Men sa gem ao Con gres so Na ci o -
nal, pro pon do a apro va ção do Pro to co lo em apre ço.

Res pe i to sa men te. – Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 46, DE 2001

(Nº 417/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do so bre a
Trans fe rên cia de Na ci o na is Con de na dos,
ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re -
pú bli ca da Bo lí via, em La Paz, em 26 de
ju lho de 1999.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do so bre a

Trans fe rên cia de Na ci o na is Con de na dos, ce le bra do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o 
Go ver no da Re pú bli ca da Bo lí via, em La Paz, em 26
de ju lho de 1999.

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

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

ACORDO ENTRE GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO

DA REPÚBLICA DA BOLÍVIA SOBRE
A TRANSFERÊNCIA DE NACIONAIS

CONDENADOS

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e
O Go ver no da Re pú bli ca da Bo lí via (do ra van te

de no mi na dos as Par tes),
De se jo sos de fo men tar a co o pe ra ção mú tua em

ma té ria de jus ti ça pe nal;
Esti man do que o ob je ti vo das pe nas é o da re in -

ser ção so ci al das pes so as con de na das;
Con si de ran do que para a con se cu ção des se

ob je ti vo se ria con ve ni en te dar aos na ci o na is pri va dos
da sua li ber da de no ex te nor, como re sul ta do da prá ti -
ca de um de li to, a pos si bi li da de de cum pri rem a pena
no paíS de sua na ci o na li da de;

Acor dam o se i guin te:

Arti go I

1. As pe nas im pos tas na Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil a na ci o na is da Re pú bli ca da Bo lí via po de rão 
ser cum pri das na Bo lí via em con for mi da de com as
dis po si ções do pre sen te Acor do.

2. As pe nas im pos tas na Re pú bli ca da Bo lí via a 
Na ci o na is da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil po de rão
ser cum pri das no Bra sil em con for mi da de com as dis -
po si ções do pre sen te Acor do.

3. A con di ção de na ci o nal será con si de ra da no
mo men to so li ci ta ção da trans fe rên cia.

Arti go II

Para os fins des te Acor do, en ten de-se que:
a) ”Esta do Re me ten te é a Par te que sen ten ci ou

qual o con de na do de ve rá ser trans fe ri do;
b) “Esta do Re cep tor” é a Par te para a qual o

con de na do será trans fe ri do;
c) ”Con de na do“ é a pes soa que está cum prin do

uma sen ten ça con de na tó ria, de pena pri va ti va de li -
ber da de, em es ta be le ci men to pe ni ten ciá rio.

Arti go III

A au to ri da de en car re ga da de dar cum pri men to
as dis po si ções do pre sen te Acor do é, no caso da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, o Mi nis té rio da Jus ti ça,
no caso da Re pú bli ca da Bo lí via, o Mi nis té rio de Go -
ver no.

Arti go IV

Para que se pos sa pro ce der na for ma pre vis ta
nes te Acor do, de ve rão ser re u ni das as se guin tes con -
di ções:

a) a sen ten ça seja de fi ni ti va e tran si ta da em jul -
ga do, isto é, que não es te ja pen den te qual quer re cur -
so le gal, in clu si ve pro ce di men tos ex tra or di ná ri os de
ape la ção ou re vi são;

b) a con de na ção não seja à pena de mor te, a
me nos que essa te nha sido co mu ta da;

c) a pena que es te ja cum prin do o con de na do te -
nha du ra ção de ter mi na da na sen ten ça con de na tó ria
ou te nha sido fi xa da pos te ri or men te pela au to ri da de
com pe ten te;

d) o re ma nes cen te da pena a ser cum pri da no mo -
men to de efe tu ar o pe di do não seja in fe ri or a um ano; e

e) o con de na do te nha cum pri do com o pa ga men -
to de mul tas, cus tas ju di ci a is, re pa ra ção cí vel ou con de -
na ção pe cu niá ria de qual quer na tu re za a se rem co ber -
tas por ele, em con for mi da de com o dis pos to na sen ten -
ça con de na tó ria; ou que ga ran ta seu pa ga men to de for -
ma sa tis fa tó ria para o Esta do Re me ten te.

Arti go V

1. As au to ri da des com pe ten tes das Par tes in for -
ma rão a todo con de na do na ci o nal da ou tra Par te so -
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bre a pos si bi li da de de cor ren te da apli ca ção des te
Acor do e so bre as con se qüên ci as ju rí di cas de ri va das
de sua trans fe rên cia.

2. Caso o so li ci te, o con de na do po de rá co mu ni -
car-se com o Côn sul do seu país, que, por sua vez,
po de rá con ta tar a au to ri da de com pe ten te do Esta do
Re me ten te para pe dir-lhe a pre pa ra ção de an te ce -
den tes e in for ma ções re la ti vas ao con de na do.

3. A von ta de do con de na do de ser trans fe ri do
de ve rá ser ex pres sa men te ma ni fes ta da, por es cri to.
O Esta do Re me ten te de ve rá per mi tir, caso so li ci ta do
pelo Esta do Re cep tor, que este com pro ve que o con -
de na do co nhe ce as con se qüên ci as le ga is da trans fe -
rên cia e que o seu con sen ti men to foi dado vo lun ta ri a -
men te.

Arti go VI

1. O pe di do de trans fe rên cia de ve rá ser di ri gi do
pelo Esta do Re cep tor ao Esta do Re me ten te, por via
di plo má ti ca.

2. Para dar cur so ao pe di do de trans fe rên cia, o
Esta do Re cep tor ava li a rá o de li to pelo qual a pes soa
te nha sido con de na da, os an te ce den tes pe na is, seu
es ta do de sa ú de, os vín cu los que o con de na do te nha
com a so ci e da de do Esta do Re cep tor e qual quer ou -
tra cir cuns tân cia que pos sa ser con si de ra da como fa -
tor po si ti vo para a re a bi li ta ção so ci al do con de na do
caso ve nha a cum prir sua pena no Esta do Re cep tor.

O Esta do Re cep tor terá ab so lu ta dis cri ção para
di ri gir ou não o pe di do de trans fe rên cia ao Esta do Re -
me ten te.

Arti go VII

1. O Esta do Re me ten te ava li a rá o pe di do e co -
mu ni ca rá sua de ci são ao Esta do Re cep tor.

2. O Esta do Re me ten te po de rá ne gar a au to ri -
za ção de trans fe rên cia sem in di car a ca u sa de sua
de ci são.

3. Ne ga da a au to ri za ção de trans fe rên cia, o
Esta do Re me ten te po de rá re ver sua de ci são pos te ri -
or men te, a pe di do do Esta do Re cep tor, para vi a bi li zar 
a trans fe rên cia.

Arti go VIII

1. Caso o pe di do seja apro va do, as Par tes acor -
da rão o lu gar e a data de en tre ga do con de na do e a
for ma como será efe tu a da a trans fe rên cia. O Esta do
Re cep tor sera res pon sá vel pela cus tó dia, trans por te
e gas tos de cor ren tes da trans fe rên cia do con de na do,
de acor do com sua le gis la ção in ter na, a par tir do mo -
men to da en tre ga.

2. O Esta do Re cep tor não terá di re i to a re em bol -
so al gum por gas tos de cor ren tes da trans fe rên cia ou
do cum pri men to da pena em seu ter ri tó rio.

3. O Esta do Re me ten te for ne ce rá ao Esta do Re -
cep tor os da dos re la ti vos à sen ten ça e do cu men ta ção 
adi ci o nal que pos sa ser ne ces sá ria para o cum pri -
men to da pena, bem como os re la tó ri os com ple men -
ta res que o Esta do Re cep tor jul gar per ti nen tes. Tais
da dos e do cu men ta ção de ve rão ser le ga li za dos,
quan do so li ci ta do pelo Esta do Re cep tor.

4. A pe di do do Esta do Re me ten te, o Esta do Re -
cep tor for ne ce rá re la tó ri os so bre o es ta do de exe cu ção
da sen ten ça do con de na do trans fe ri do com base no
pre sen te Acor do, in clu si ve as pec tos re la ti vos a sua li -
ber da de con di ci o nal ou ou tras sub-ro ga ções pe na is.

Arti go IX

O con de na do trans fe ri do não po de rá ser no va -
men te jul ga do no Esta do Re cep tor pelo de li to que
mo ti vou a con de na ção im pos ta pelo Esta do Re me -
ten te e sua pos te ri or trans fe rên cia.

Arti go X

1. O Esta do Re me ten te terá ju ris di ção ex clu si va
so bre qua is quer pro ce di men tos, de qual quer ca rá ter,
que te nham como ob je ti vo anu lar, mo di fi car ou tor nar
sem efe i to as sen ten ças di ta das por seus tri bu na is.

2. Ape nas o Esta do Re me ten te po de rá anis ti ar,
in dul tar, re ver, per do ar ou co mu tar a pena im pos ta.
Caso o Esta do Re me ten te as sim pro ce da, co mu ni ca -
rá a de ci são ao Esta do Re cep tor, in for man do-o so bre
as con se qüên ci as da de ci são to ma da, de acor do com 
a le gis la ção do Esta do Re me ten te.

3. O Esta do Re cep tor de ve rá ado tar de ime di a to 
as me di das cor res pon den tes a tais con se qüên ci as.

Arti go XI

A exe cu ção da sen ten ça será re gi da pe las leis
do Esta do Re cep tor, in clu si ve as con di ções para a
ou tor ga e re vo ga ção da li ber da de con di ci o nal, an te ci -
pa da ou vi gi a da.

Arti go XII

Ne nhu ma sen ten ça de pri são será exe cu ta da
pelo Esta do Re cep tor, de modo a pro lon gar a du ra ção 
da pri va ção da li ber da de além da pena im pos ta pela
sen ten ça do tri bu nal do Esta do Re me ten te.

Arti go XIII

1. Caso um na ci o nal de uma Par te es te ja cum -
prin do pena im pos ta pela ou tra Par te, sob o re gi me de 
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con de na ção con di ci o nal ou de li ber da de con di ci o nal,
an te ci pa da ou vi gi a da, po de rá cum prir essa pena sob
a vi gi lân cia das au to ri da des do Esta do Re cep tor.

2. A au to ri da de ju di ci al do Esta do Re me ten te
so li ci ta rá as me di das de vi gi lân cia de seu in te res se,
por via di plo má ti ca.

3. Para os efe i tos do pre sen te Arti go, a au to ri -
da de ju di ci al do Esta do Re cep tor po de rá ado tar as
me di das de vi gi lân cia so li ci ta das e man te rá in for ma -
das as au to ri da des ju di ci a is do Esta do Re me ten te
so bre a apli ca ção de tais me di das, co mu ni can do de
ime di a to o des cum pri men to, por par te do con de na -
do, das obri ga ções por este as su mi das.

Arti go XIV

Ne nhu ma das dis po si ções des te Acor do será
in ter pre ta da no sen ti do de li mi tar a fa cul da de que as
Par tes pos sam ter, in de pen den te men te do pre sen te
Acor do, para ou tor gar ou ace i tar a trans fe rên cia de
me nor de ida de in fra tor.

Arti go XV

As Par tes com pro me tem-se a ado tar as me di -
das le gis la ti vas ne ces sá ri as e es ta be le cer os pro ce di -
men tos ad mi nis tra ti vos ade qua dos para o cum pri -
men to dos pro pó si tos des te Acor do.

Arti go XVI

Este Acor do será apli cá vel ao cum pri men to de
sen ten ças pro fe ri das an tes ou de po is de sua en tra da
em vi gor.

Arti go XVII

1. O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor na data
do re ce bi men to da úl ti ma nota di plo má ti ca pela qual
as Par tes no ti fi quem o cum pri men to de seus res pec ti -
vos re qui si tos cons ti tu ci o na is.

2. Este Acor do terá du ra ção in de fi ni da. Qu al quer
das Par tes po de rá de nun ciá-lo me di an te no ti fi ca ção es -
cri ta, por via di plo má ti ca. A de nún cia será efe ti va cen to
e oi ten ta (180) dias após a data da no ti fi ca ção.

Em tes te mu nho do que., os re pre sen tan tes das
Par tes, de vi da men te au to ri za dos, as si nam o pre sen -
te Acor do.

Fe i to na ci da de de La Paz. em 26 de ju lho de
1999, em dois exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por -
tu guês e es pa nhol, sen do am bos os tex tos igua1 men -
te au tên ti cos. – Luiz Fe li pe Lam pre ia, Pelo Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil – Ja vi er Mu ril lo de 
La Ro cha, Pelo Go ver no da Re pú bli ca da Bo lí via.

MENSAGEM Nº 1.472, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce iên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do 
so bre a Trans fe rên cia de Na ci o na is Con de na dos, ce -
le bra do en tre o Go ver no da Re Dú bi i ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Bo li via, em La
Paz, em 26 de ju lho de 1999.

Bra sí lia, 14 de ou tu bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 314/MRE.

Bra sí lia, 8 de se tem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de sub me ter à ele va da con si de -

ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de Men -
sa gem pela qual se en ca mi nha ao re fe ren do do Con -
gres so Na ci o nal o tex to do “Acor do so bre a Trans fe -
rên cia de Na ci o na is Con de na dos,” que re me to igual -
men te em ane xo, ce le bra do en tre o Go ver no da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli -
ca da Bo lí via, em La Paz, em 26 de ju lho de 1999.

2. O Acor do, que visa a com ple men tar o ins tru -
men to em vi gor so bre a ma té ria da ta do de 1942, re -
sul ta de pro pos ta bra si le i ra de ne go ci a ção, apre sen -
ta da no iní cio do cor ren te ano, e teve como base o
tex to de con vê nio si mi lar fir ma do en tre a Bo lí via e a
Argen ti na em 1998.

3. O Acor do es ta be le ce os pro ce di men tos a se -
rem ado ta dos pe las au to ri da des com pe ten tes, com
vis tas a vi a bi li zar o cum pri men to, no país de ori gem
do con de na do, do tem po re ma nes cen te da pena. Fi -
cam igual men te de ter mi na das as se guin tes con di -
ções in dis pen sá ve is para a trans fe rên cia: trân si to em
jul ga do da sen ten ça, ex ce ção à pena de mor te e tem -
po mí ni mo a ser cum pri do no Esta do Re cep tor.

4. O tex to acor da do tam bém re a fir ma a ju ris di -
ção do Esta do Re me ten te so bre a sen ten ça pro fe ri da
por seus Tri bu na is, com pe ten tes ex clu si va men te para 
anu lar ou mo di fi car aque las de ci sões. Da mes ma for -
ma, são re ser va das ao Esta do Re me ten te as prer ro -
ga ti vas de anis tia, in dul to, per dão ou co mu ta ção da
pena im pos ta. De ou tra par te, a le gis la ção do Esta do
Re cep tor será a apli ca da na exe cu ção da sen ten ça,
in clu si ve no to can te à con ces são e à re vo ga ção da li -
ber da de con di ci o nal.
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5. O Acor do bus ca aten der à idéia de pro por ci o -
nar aos ci da dãos con de na dos no ex te ri or, por meio
da pro xi mi da de da fa mí lia e do am bi en te so ci al do
qual são ori gi ná ri os, a pos si bi li da de de re in te gra ção
mais rá pi da e efi caz à so ci e da de.

6. Como é do co nhe ci men to de Vos sa Exce lên -
cia, o tema tem ad qui ri do cres cen te sen si bi li da de e
me re ci do es pe ci al aten ção na agen da da Po lí ti ca
Exter na, em ra zão da pre sen ça de gran de nú me ro de
ci da dãos bra si le i ros no ex te ri or. A tí tu lo ilus tra ti vo, re -
cor do que re cen te men te o Bra sil ce le brou Acor dos
so bre a ma té ria com a Espa nha, a Grã-Bre ta nha, o
Chi le e a Argen ti na, es tan do em ne go ci a ção ins tru -
men tos aná lo gos com vá ri os ou tros pa í ses, en tre os
qua is Fran ça, Áfri ca do Sul e Por tu gal.

7. Uma vez que é da com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal re sol ver de fi ni ti va men te so bre
Acor dos, nos ter mos do in ci so I do Arti go 49 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, per mi to-me sub me ter o pro je to de
Men sa gem pre si den ci al, jun ta men te com có pi as au -
tên ti cas do re fe ri do ins tru men to, para que Vos sa
Exce lên cia, caso es te ja de acor do, en ca mi nhe o as -
sun to à apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 47, DE 2001

(Nº 418/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to da Con ven ção Inte ra -
me ri ca na para a Eli mi na ção de To das as
For mas de Dis cri mi na ção con tra as Pes -
so as Por ta do ras de De fi ciên cia, con clu í -
da em 7 de ju nho de 1999, por oca sião do 
XXIX Pe río do Ordi ná rio de Ses sões da
Assem bléia Ge ral da Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nos, re a li za do no pe río -
do de 6 a 8 de ju nho de 1999, na ci da de
da Gu a te ma la.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to da Con ven ção Inte -

ra me ri ca na para a Eli mi na ção de To das as For mas de 
Dis cri mi na ção con tra as Pes so as Por ta do ras de De fi -
ciên cia, con clu í da em 7 de ju nho de 1999, por oca -
sião do XXIX Pe río do Ordi ná rio de Ses sões da
Assem bléia Ge ral da Orga ni za ção dos Esta dos Ame -
ri ca nos, re a li za do no pe río do de 6 a 8 de ju nho de
1999, na ci da de da Gu a te ma la.

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

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

CONVENÇÃO INTERAMERICANA 
PARA A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS 
DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS PESSOAS

 PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

Os Esta dos par tes nes ta Con ven ção, 
Re a fir man do que as pes so as por ta do ras de de -

fi ciên cia têm os mes mos di re i tos hu ma nos e li ber da -
des fun da men ta is que ou tras pes so as e que es tes di -
re i tos, in clu si ve o di re i to de não ser sub me ti das a dis -
cri mi na ção com base na de fi ciên cia, ema nam da dig -
ni da de e da igual da de que são ine ren tes a todo ser
hu ma no;

Con si de ran do que a Car ta da Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nos, em seu ar ti go 3, j, es ta be le ce
como prin cí pio que “a jus ti ça e a se gu ran ça so ci a is
são ba ses de uma paz du ra dou ra;”

Pre o cu pa dos com a dis cri mi na ção de que são
ob je to as pes so as em ra zão de suas de fi ciên ci as;

Ten do Pre sen te o Con vê nio so bre a Re a dap ta -
ção Pro fis si o nal e o Empre go de Pes so as Invá li das
da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho (Con vê nio
159); a De cla ra ção dos Di re i tos do Re tar da do Men tal
(AG.26/2856, de 20 de de zem bro de 1971); a De cla -
ra ção das Na ções Uni das dos Di re i tos das Pes so as
Por ta do ras de De fi ciên cia (Re so lu ção nº 3447, de 9
de de zem bro de 1975); o Pro gra ma de Ação Mun di al
para as Pes so as Por ta do ras de De fi ciên cia, apro va do 
pela Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das (Re so lu -
ção 37/52, de 3 de (de zem bro de 1982); o Pro to co lo
Adi ci o nal à Con ven ção Ame ri ca na so bre Di re i tos Hu -
ma nos em Ma té ria de Di re i tos Eco nô mi cos, So ci a is e
Cul tu ra is, “Pro to co lo de San Sal va dor” (1988); os
Prin cí pi os para a Pro te ção dos Do en tes Men ta is e
para a Me lho ria do aten di men to de Sa ú de Men tal
(AG.46/l19, de 17 de de zem bro de 1991); a De cla ra -
ção de Ca ra cas da Orga ni za ção Pan-Ame ri ca na da
Sa ú de; a re so lu ção so bre a si tu a ção das pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia no Con ti nen te Ame ri ca no
AG/RES. 1249 (XXIII–0/93); as Nor mas Uni for mes
so bre Igual da de de Opor tu ni da des para as Pes so as
Por ta do ras de De fi ciên cia (AG.48/96, de 20 de de -
zem bro de 1993); a De cla ra ção de Ma ná gua, de 20
de de zem bro de 1993; a De cla ra ção de Vi e na e Pro -
gra ma de Ação apro va dos pela Con fe rên cia Mun di al
so bre Di re i tos Hu ma nos, das Na ções Uni das
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(157/93); a re so lu ção so bre a si tu a ção das pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia no He mis fé rio Ame ri ca no
AG/RES 1356 (XXV -0/95) e o Com pro mis so do Pa -
na má com as Pes so as Por ta do ras de De fi ciên cia no
Con ti nen te Ame ri ca no AG/RES. 1369 (XXVI-0/96); e
Com pro me ti dos a eli mi nar a dis cri mi na ção, em to das
suas for mas e ma ni fes ta ções, con tra as pes so as por -
ta do ras de de fi ciên cia, con vi e ram no se guin te:

Arti go I

Para os efe i tos des ta Con ven ção, en ten de-se por:
1. De fi ciên cia
O ter mo “de fi ciên cia” sig ni fi ca uma res tri ção fí si -

ca, men tal ou sen so ri al, de na tu re za per ma nen te ou
tran si tó ria, que li mi ta a ca pa ci da de de exer cer uma ou 
mais ati vi da des es sen ci a is da vida diá ria, ca u sa da ou 
agra va da pelo am bi en te eco nô mi co e so ci al.

2. Dis cri mi na ção con tra as pes so as por ta do -
ras de de fi ciên cia

a) o ter mo “dis cri mi na ção con tra as pes so as por -
ta do ras de de fi ciên cia” sig ni fi ca toda di fe ren ci a ção, ex -
clu são ou res tri ção ba se a da em de fi ciên cia, an te ce -
den te de de fi ciên cia, con se qüên cia de de fi ciên cia an -
te ri or ou per cep ção de de fi ciên cia pre sen te ou pas sa -
da, que te nha o efe i to ou pro pó si to de im pe dir ou anu -
lar o re co nhe ci men to, gozo ou exer cí cio por par te das
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia de seus di re i tos hu -
ma nos e suas li ber da des fun da men ta is;

b) não cons ti tui dis cri mi na ção a di fe ren ci a ção ou
pre fe rên cia ado ta da pelo Esta do Par te para pro mo ver a
in te gra ção so ci al ou o de sen vol vi men to pes so al dos
por ta do res de de fi ciên cia, des de que a di fe ren ci a ção ou 
pre fe rên cia não li mi te em si mes ma o di re i to à igual da de 
des sas pes so as e que elas não se jam obri ga das a ace i -
tar tal di fe ren ci a ção ou pre fe rên cia. Nos ca sos em que a 
le gis la ção in ter na pre ve ja a de cla ra ção de in ter di ção,
quan do for ne ces sá ria e apro pri a da para o seu bem-es -
tar, esta não cons ti tu i rá dis cri mi na ção.

Arti go II

Esta Con ven ção tem por ob je ti vo pre ve nir e eli -
mi nar to das as for mas de dis cri mi na ção con tra as
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia e pro pi ci ar a sua
ple na in te gra ção à so ci e da de.

Arti go III

Para al can çar os ob je ti vos des ta Con ven ção, os
Esta dos Par tes com pro me tem-se a:

1. To mar as me di das de ca rá ter le gis la -
ti vo, so ci al, edu ca ci o nal, tra ba lhis ta, ou de
qual quer ou tra na tu re za, que se jam ne ces sá -

ri as para eli mi nar a dis cri mi na ção con tra as
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia e pro por ci -
o nar a sua ple na in te gra ção à so ci e da de, en -
tre as qua is as me di das aba i xo enu me ra das,
que não de vem ser con si de ra das ex clu si vas:

a) me di das das au to ri da des go ver na -
men ta is e/ou en ti da des pri va das para eli mi -
nar pro gres si va men te a dis cri mi na ção e pro -
mo ver a in te gra ção na pres ta ção ou for ne ci -
men to de bens, ser vi ços, ins ta la ções, pro -
gra mas e ati vi da des, tais como o em pre go,
o trans por te, as co mu ni ca ções, a ha bi ta ção, 
o la zer, a edu ca ção, o es por te, o aces so à
jus ti ça e aos ser vi ços po li ci a is e as ati vi da -
des po lí ti cas e de ad mi nis tra ção;

b) me di das para que os edi fí ci os, os
ve í cu los e as ins ta la ções que ve nham a ser
cons tru í dos ou fa bri ca dos em seus res pec ti -
vos ter ri tó ri os fa ci li tem o trans por te, a co mu -
ni ca ção e o aces so das pes so as por ta do ras 
de de fi ciên cia;

c) me di das para eli mi nar, na me di da do
pos sí vel, os obs tá cu los ar qui te tô ni cos, de
trans por te e co mu ni ca ções que exis tam, com
a fi na li da de de fa ci li tar o aces so e uso por par -
te das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia; e

d) me di das para as se gu rar que as
pes so as en car re ga das de apli car esta Con -
ven ção e a le gis la ção in ter na so bre esta
ma té ria es te jam ca pa ci ta das a fazê-lo.

2. Tra ba lhar pri o ri ta ri a men te nas se -
guin tes áre as:

a) pre ven ção de to das as for mas de
de fi ciên cia pre ve níe is;

b) de tec ção e in ter ven ção pre co ce,
tra ta men to, re a bi li ta ção, edu ca ção, for ma -
ção ocu pa ci o nal e pres ta ção de ser vi ços
com ple tos para ga ran tir o me lhor ní vel de in -
de pen dên cia e qua li da de de vida para as
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia; e

c) sen si bi li za ção da po pu la ção, por
meio de cam pa nhas de edu ca ção, des ti na -
das a eli mi nar pre con ce i tos, es te reó ti pos e
ou tras ati tu des que aten tam con tra o di re i to
das pes so as a se rem igua is, per mi tin do
des ta for ma o res pe i to e a con vi vên cia com
as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.

Arti go IV

Para al can çar os ob je ti vos des ta Con ven ção, os
Esta dos Par tes com pro me tem-se a:
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1. Co o pe rar en tre si a fim de con tri bu ir
para a pre ven ção e eli mi na ção da dis cri mi -
na ção con tra as pes so as por ta do ras de de -
fi ciên cia.

2. Co la bo rar de for ma efe ti va no se -
guin te:

a) pes qui sa ci en ti fi ca e tec no ló gi ca re -
la ci o na da com a pre ven ção das de fi ciên ci -
as, o tra ta men to, a re a bi li ta ção e a in te gra -
ção na so ci e da de de pes so as por ta do ras de 
de fi ciên cia; e

b) de sen vol vi men to de me i os e re cur -
sos des ti na dos a fa ci li tar ou pro mo ver a vida 
in de pen den te, a auto-su fi ciên cia e a in te gra -
ção to tal, em con di ções de igual da de, à so -
ci e da de das pes so as por ta do ras de de fi -
ciên cia.

Arti go V

1. Os Esta dos Par tes pro mo ve rão, na me di da
em que isto for co e ren te com as suas res pec ti vas le -
gis la ções na ci o na is, a par ti ci pa ção de re pre sen tan tes 
de or ga ni za ções de pes so as por ta do ras de de fi ciên -
cia, de or ga ni za ções não-go ver na men ta is que tra ba -
lham nes sa área ou, se es sas or ga ni za ções não exis -
ti rem, de pes so as por ta do ras de de fi ciên cia, na ela -
bo ra ção, exe cu ção e ava li a ção de me di das e po lí ti cas 
para apli car esta Con ven ção.

2. Os Esta dos Par tes cri a rão ca na is de co mu ni ca -
ção efi ca zes que per mi tam di fun dir en tre as or ga ni za -
ções pú bli cas e pri va das que tra ba lham com pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia os avan ços nor ma ti vos e ju rí -
di cos ocor ri dos para a eli mi na ção da dis cri mi na ção con -
tra as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.

Arti go VI

1. Para dar acom pa nha men to aos com pro mis -
sos as su mi dos nes ta Con ven ção, será es ta be le ci da
uma Co mis são para a Eli mi na ção de To das as For -
mas de Dis cri mi na ção con tra as Pes so as Por ta do ras
de De fi ciên cia, cons ti tu í da por um re pre sen tan te de -
sig na do por cada Esta do Par te.

2. A Co mis são re a li za rá a sua pri me i ra re u nião
den tro dos 90 dias se guin tes ao de pó si to do dé ci mo
pri me i ro ins tru men to de ra ti fi ca ção. Essa re u nião será 
con vo ca da pela Se cre ta ria-Ge ral da Orga ni za ção dos 
Esta dos Ame ri ca nos e será re a li za da na sua sede,
sal vo se um Esta do Par te ofe re cer sede.

3. Os Esta dos Par tes com pro me tem-se, na pri -
me i ra re u nião, a apre sen tar um re la tó rio ao Se cre tá -
rio-Ge ral da Orga ni za ção para que o en vie à Co mis -

são para aná li se e es tu do. No fu tu ro, os re la tó ri os se -
rão apre sen ta dos a cada qua tro anos.

4. Os re la tó ri os pre pa ra dos em vir tu de do pa rá -
gra fo an te ri or de ve rão in clu ir as me di das que os Esta -
dos mem bros ti ve rem ado ta do na apli ca ção des ta
Con ven ção e qual quer pro gres so al can ça do na eli mi -
na ção de to das as for mas de dis cri mi na ção con tra as
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia. Os re la tó ri os tam -
bém con te rão toda cir cuns tân cia ou di fi cul da de que
afe te o grau de cum pri men to de cor ren te des ta Con -
ven ção.

5. A Co mis são será o foro en car re ga do de exa -
mi nar o pro gres so re gis tra do na apli ca cão da Con -
ven ção e de in ter cam bi ar ex pe riên ci as en tre os Esta -
dos Par tes. Os re la tó ri os que a Co mis são ela bo ra rá
re fle ti rão o de ba te ha vi do e in clu i rão in for ma ção so -
bre as me di das que os Esta dos Par tes te nham ado ta -
do em apli ca ção des ta Con ven ção, o pro gres so al -
can ça do na eli mi na ção de to das as for mas de dis cri -
mi na ção con tra as pes so as por ta do ras de de fi ciên -
cia, as cir cuns tân ci as ou di fi cul da des que te nham tido 
na im ple men ta ção da Con ven ção, bem como as con -
clu sões, ob ser va ções e su ges tões ge ra is da Co mis -
são para o cum pri men to pro gres si vo da mes ma.

6. A Co mis são ela bo ra rá o seu re gu la men to in -
ter no e o apro va rá por ma i o ria ab so lu ta.

7. O Se cre tá rio-Ge ral pres ta rá à Co mis são o
apo io ne ces sá rio para o cum pri men to de suas fun -
ções.

Arti go VII

Ne nhu ma dis po si ção des ta Con ven ção será in -
ter pre ta da no sen ti do de res trin gir ou per mi tir que os
Esta dos Par tes li mi tem o gozo dos di re i tos das pes so -
as por ta do ras de defl ciên cia re co nhe ci dos pelo Di re i -
to Inter na ci o nal con su e tu di ná rio ou pe los ins tru men -
tos in ter na ci o na is vin cu lan tes para um de ter mi na do
Esta do Par te.

Arti go VIII

1. Esta Con ven ção es ta rá aber ta a to dos os
Esta dos mem bros para sua as si na tu ra, na ci da de da
Gu a te ma la,  em 8 de ju nho de 1999 e, a par tir des sa
data, per ma ne ce rá aber ta à as si na tu ra de to dos os
Esta dos na sede da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri -
ca nos até sua en tra da em vi gor.

2. Esta Con ven ção está su je i ta a ra ti fi ca ção.

3. Esta Con ven ção en tra rá em vi gor para os
Esta dos ra ti fi can tes no tri gé sí mo dia a par tir da data
em que te nha sido de po si ta do o sex to ins tru men to de
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ra ti fi ca ção de um Esta do mem bro da Orga ni za ção
dos Esta dos Ame ri ca nos.

Arti go IX

De po is de en trar em vi gor, esta Con ven ção es -
ta rá aber ta à ade são de to dos os Esta dos que não o
te nham as si na do.

Arti go X

1. Os ins tru men tos de ra ti fi ca ção e ade são se -
rão de po si ta dos na Se cre ta ria-Ge ral da Orga ni za ção
dos Esta dos Ame ri ca nos.

2. Para cada Esta do que ra ti fi car a Con ven ção
ou ade rir a ela de po is do de pó si to do sex to ins tru men -
to de ra ti fi ca ção, a Con ven ção en tra rá em vi gor no tri -
gé si mo dia a par tir da data em que esse Esta do te nha 
de po si ta do seu ins tru men to de ra ti fi ca ção ou ade são.

Arti go XI

1. Qu al quer Esta do Par te po de rá for mu lar pro -
pos tas de emen da a esta Con ven ção. As re fe ri das
pro pos tas se rão apre sen ta das à Se cre ta ria-Ge ral da
OEA para dis tri bu i ção aos Esta dos Par tes.

2. As emen das en tra rão em vi gor para os Esta -
dos ra ti fi can tes das mes mas na data em que dois ter -
ços dos Esta dos Par tes te nham de po si ta do o res pec -
ti vo ins tru men to de ra ti fi ca ção. No que se re fe re ao
res tan te dos Esta dos Par tes, en tra rão em vi gor na
data em que de po si ta rem seus res pec ti vos ins tru -
men tos de ra ti fi ca ção.

Arti go XII

Os Esta dos po de rão for mu lar re ser vas a esta
Con ven ção no mo men to de ra ti fi cá-la ou a ela ade rir,
des de que es sas re ser vas não se jam in com pa tí ve is
com o ob je ti vo e pro pó si to da Con ven ção e ver sem
so bre uma ou mais dis po si ções es pe cí fi cas.

Arti go XIII

Esta Con ven ção vi go ra rá in de fi ni da men te, mas
qual quer Esta do Par te po de rá de nun ciá-la. O ins tru -
men to de de nún cia será de po si ta do na Se cre ta -
ria-Ge ral da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos.
De cor ri do um ano a par tir da data de de pó si to do ins -
tru men to de de nún cia, a Con ven ção ces sa rá seus
efe i tos para o Esta do de nun ci an te, per ma ne cen do
em vi gor para os de ma is Esta dos Par tes. A de nún cia
não exi mi rá o Esta do Par te das obri ga ções que lhe
im põe esta Con ven ção com res pe i to a qual quer ação
ou omis são ocor ri da an tes da data cm que a de nún cia 
ti ver pro du zi do seus efe i tos.

Arti go XIV

1. O ins tru men to ori gi nal des ta Con ven ção, cu -
jos tex tos em es pa nhol, fran cês,in glês e por tu guês
são igual men te au tên ti cos, será de po si ta do na  Se -
cre ta ria-Ge ral da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca -
nos, que en vi a rá có pia au ten ti ca da de seu tex to, para
re gis tro e pu bli ca ção, ao Se cre ta ri a do das Na ções
Uni das, em con for mi da de com o ar ti go 102 da Car ta
das Na ções Uni das.

2. A Se cre ta ria-Ge ral da Orga ni za ção dos Esta -
dos Ame ri ca nos no ti fi ca rá os Esta dos mem bros des -
sa Orga ni za ção e os Esta dos que ti ve rem ade ri do à
Con ven ção so bre as as si na tu ras, os de pó si tos dos
ins tru men tos de ra ti fi ca ção, ade são ou de nún cia,
bem como so bre as even tu a is re ser vas.

MENSAGEM Nº 1.545, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to da Con -
ven ção Inte ra me ri ca na para a Eli mi na ção de To das
as For mas de Dis cri mi na ção con tra as Pes so as Por -
ta do ras de De fi ciên cia, re a li za da no pe río do de 6 a 8
de ju nho de 1999, na ci da de da Gu a te ma la.

Bra sí lia, 22 de ou tu bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 345 DTS/DAI/DEA-MRE – PREG OEA

Bra sí lia, 4 de ou tu bro de 1999

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

a ane xa Con ven ção Inte ra me ri ca na para a Eli mi na -
ção de To das as For mas de Dis cri mi na ção con tra
Pes so as Por ta do ras de De fi ciên cia, as si na da em 7 de 
ju nho de 1999.

2. A Con ven ção foi ado ta da e as si na da por 20
Che fes de De le ga ção de pa í ses mem bros da Orga ni -
za ção dos Esta dos Ame ri ca nos (OEA), in clu si ve o do
Bra sil, pre sen tes à 29ª Assem bléia-Ge ral da OEA, re -
a li za da no pe río do de 6 a 8 ju nho de 1999, na Ci da de
da Gu a te ma la.

3. Ide a li za da no in tu i to de for ta le cer o sis te ma
in te ra me ri ca no de pro te ção e pro mo ção dos di re i tos
hu ma nos, a Con ven ção con tou, em sua ela bo ra ção,
com a ati va par ti ci pa ção do Bra sil, que teve con tem -
pla das as ex pec ta ti vas na ci o na is quan to ao tema.
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4. A Con ven ção tem por ob je ti vos pre ve nir e eli -
mi nar a dis cri mi na ção con tra pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia e pro pi ci ar sua ple na in te gra ção so ci al.
Ten do em men te a con se cu ção des tas me tas, o tex to
es ta be le ce com pro mis sos para os seus sig na tá ri os
nas áre as le gis la ti va, so ci al, edu ca ci o nal e tra ba lhis ta,
en tre os qua is, a ado ção de me di das para que os edi fí -
ci os e ve í cu los que ve nham a ser cons tru í dos ou fa bri -
ca dos fa ci li tem o aces so e uso da pes soa por ta do ra de 
de fi ciên cia; a eli mi na ção, na me di da do pos sí vel, de
obs tá cu los ar qui te tô ni cos, de trans por te e co mu ni ca -
ções que exis tam; a im ple men ta ção de po lí ti cas vol ta -
das para a pre ven ção e tra ta men to de to das as for mas
de de fi ciên cia; a re a bi li ta ção, edu ca ção e for ma ção
ocu pa ci o nal da pes soa por ta do ra de de fi ciên cia; e, a
sen si bi li za ção da po pu la ção, por meio de cam pa nhas
de edu ca ção, des ti na das a eli mi nar pre con ce i tos.

5. Ten do pre sen tes as ra zões aci ma ex pos tas, e
com vis tas ao en ca mi nha men to da Con ven ção ao Po -
der Le gis la ti vo, ele vo à con si de ra ção de Vos sa Exce -
lên cia o ane xo pro je to de Men sa gem ao Con gres so
Na ci o nal.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 48, DE 2001

(Nº 443/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do de Assis -
tên cia Ju rí di ca em Ma té ria Pe nal, ce le bra -
do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca
do Peru, em Lima, em de ju lho de 1999.

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

Assis tên cia Ju rí di ca em Ma té ria Pe nal, ce le bra do en -
tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Go ver no da Re pú bli ca do Peru, em Lima, em 21 de ju -
lho de 1999.

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

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

ACORDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA EM
MATÉRIA PENAL ENTRE O GOVERNO DA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO PERU

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e
O Go ver no da Re pú bli ca do Peru
(do ra van te de no mi na das as ”Par tes“),
Ani ma das pelo pro pó si to de in ten si fi car a as sis -

tên cia ju rí di ca e a co o pe ra ção em ma té ria pe nal;
Re co nhe cen do que a luta con tra a de lin qüên cia

re quer a atu a ção con jun ta dos Esta dos;
Con ven ci das da ne ces si da de de de sen vol ver

ações con jun tas de pre ven ção, con tro le e san ção do
de li to sob to das as suas for mas, atra vés da co or de na -
ção e exe cu ção de pro gra mas con cre tos, e de agi li zar 
os me ca nis mos de as sis tên cia ju rí di ca;

Cons ci en tes que o in cre men to das ati vi da des
de li tu o sas tor na ne ces sá rio o for ta le ci men to dos me -
ca nis mos de co o pe ra ção e de as sis tên cia ju rí di ca em
ma té ria pe nal:

Acor dam:

TÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

ARTIGO I
De fi ni ções

Para os efe i tos do pre sen te Acor do:

a) con fis co sig ni fi ca a pri va ção, em ca rá ter de -
fi ni ti vo, de bens pro du tos ou ins tru men tos do de li to,
por de ci são de um tri bu nal ou de ou tra au to ri da de
com pe ten te;

b)"pro du to do de li to" sig ni fi ca bens, ou va lo res
equi va len tes aos mes mos, de qual quer na tu re za,
de ri va dos ou ob ti dos di re ta ou in di re ta men te da prá -
ti ca de um de li to;

c)”bens“ sig ni fi ca ati vos de qual quer tipo, cor -
pó re os ou in cor pó re os, mó ve is ou imó ve is, tan gí ve is 
OU in tan gí ve is, e os do cu men tos ou ins tru men tos
le ga is que ates tam a pro pri e da de ou ou tros di re i tos
so bre tais ati vos;

d)”se qües tro, ar res to, in dis po ni bi li da de ou
apre en são de bens“ sig ni fi ca a pro i bi ção tem po rá ria
de trans fe rir, con ver ter, ali e nar ou mo bi li zar bens,
as sim como a cus tó dia e o con tro le tem po rá rio de
bens, por or dem ex pe di da por um tri bu nal ou au to ri -
da de com pe ten te.
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ARTIGO 2
Obri ga ção de Assis tên cia Mú tua

1. As Par tes se obri gam a pres tar as sis tên cia
mú tua, con for me OS dis po si ti vos do pre sen te Acor do
e de seus res pec ti vos or de na men tos ju rí di cos para a
re a li za ção de in ves ti ga ções pro ces sos e pro ce di men -
tos pe na is, ins ta u ra dos por fa tos cujo co nhe ci men to
cor res pon de às au to ri da des com pe ten tes da Par te
re que ren te.

2. A as sis tên cia será pres ta da mes mo quan do o
fato que lhe der mo ti vo na Par te e re que ren te não
cons ti tua de li to na Par te re que ri da.

3. Para a exe cu ção de man da do de bus ca de
pes so as e re gis tros, con fis cos, in dis po ni bi li da de de
bens, de se qües tro com fim de pro va e in ter cep ta ção
te le fô ni ca por or dem ju di ci al de vi da men te mo ti va da,
as sim como para a exe cu ção de me di das que en vol -
va, al gum tipo de cor re ção, a as sis tên cia será pres ta -
da so men te quan do  o fato que lhe der mo ti vo na Par -
te re que ren te es ti ver pre vis to como de li to tam bém na
le gis la ção da Par te re que ri da, ou quan do a pes soa
en vol vi da no pe di do de as sis tên cia ti ver ma ni fes ta do
li vre men te seu con sen ti men to de for ma es cri ta.

ARTIGO 3
Âmbi to de Apli ca ção

1. As Par tes pres ta rão de acor do, com sua le gis -
la ção, as sis tên cia mú tua em ma té ria de in ter câm bio
de in for ma ção, pro vas, pro ces sa men to e de ma is pro -
ce di men tos pe na is. A as sis tên cia com pre en de rá en -
tre ou tras:

a) lo ca li za ção e iden ti fi ca ção de pes -
so as e bens

b) no ti fi ca ção de atos ju di ci a is;
c) en tre ga de do cu men tos e in for ma -

ções ju di ci a is;
d) man da dos de bus ca e apre en são e

ins pe ções ju di ci a is;
e) de po i men tos de tes te mu nhas e in -

ter ro ga tó rio de acu sa dos;
f) ci ta ção e com pa re ci men to vo lun tá rio 

de pes so as, na qua li da de de acu sa dos, tes -
te mu nhas ou pe ri tos;

g) com pa re ci men to vo lun tá rio de pes -
so as de po i men to no ter ri tó rio da par te re -
que ren te;

h) in dis po ni bi li da de, se qües tro, ar res to 
ou con fis co  de bens, in clu si ve o le van ta -
men to de si gi lo ban cá rio:

i) qual quer ou tra for ma de as sis tên cia,
de le gis la ção da Par te re que ri da.

2. As Par tes fa ci li ta rão o in gres so e a pre sen ça,
no ter ri tó rio da Par te re que ri da, de au to ri da des com -
pe ten tes da Par te re que ren te para as sis tir e par ti ci par 
dos pro ce di men tos so li ci ta dos, sem pre que isso não
con tra rie o dis pos to em sua le gis la ção. Os fun ci o ná ri -
os da Par te re que ren te atu a rão de acor do com o que
for au to ri za do pe las au to ri da des com pe ten tes da Par -
te re que ri da.

ARTIGO 4
Li mi ta ções à Assis tên cia

1. A Par te re que ren te não usa rá qual quer in for -
ma ção ou pro va ob ti da nos ter mos des te Acor do para
fins  di fe ren tes dos de cla ra dos na so li ci ta ção de as -
sis tên cia ju rí di ca, sem pré via au to ri za ção da Par te re -
que ri da.

2. Este Acor do não fa cul ta rá às par tes exe cu tar,
no ter ri tó rio da Par te onde as di li gên ci as, as fun ções
re ser va das ex clu si va men te às au to ri da des des ta par -
te, nos ter mos de sua le gis la ção in ter na.

3. Este Acor do não se apli ca rá:

a) pri são de pes so as para ex tra di ção,
nem a so li ci ta ções de ex tra di ção;

b) a trans fe rên cia de pes so as con de -
na das para cum pri men to de sen ten ça pe nal;

c) as sis tên cia a par ti cu la res ou a ter -
ce i ros Esta dos.

ARTIGO 5
Assis tên cia Con di ci o na da

1. A au to ri da de com pe ten te da Par te re que ri da,
se con si de rar que o aten di men to a uma so li ci ta ção
po de rá cri ar obs tá cu lo a al gu ma in ves ti ga ção ou pro -
ce di men to pe nal que es te ja em cur so em seu ter ri tó -
rio, po de rá adi ar o seu cum pri men to ou con di ci o ná-lo
à for ma que con si de re ne ces sá ria.

2. A Au to ri da de Cen tral da Par te re que ri da dará
co nhe ci men to à Au to ri da de Cen tral da Par te re que -
ren te do ex pos to no pa rá gra fo an te ri or, para que esta
ace i te a as sis tên cia con di ci o na da, caso em que res -
pe i ta rá as con di ções es ta be le ci das.

3. Qu an do uma so li ci ta ção de as sis tên cia ju rí di -
ca não pu der ser cum pri da, par ci al ou to tal men te, a
Par te re que ri da co mu ni ca rá à Par te re que ren te, com
men ção ex pres sa dos mo ti vos ou ca u sas da fal ta de
cum pri men to, de ven do a Par te re que ri da de ci dir se
in sis te ou não na so li ci ta ção.
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ARTIGO 6
De ne ga ção de Assis tên cia

I. A par te re que ri da po de rá ne gar a as sis tên cia
quan do:

a) a so li ci ta ção de as sis tên cia ju rí di ca
seja con trá ria ao seu or de na men to ju rí di co,
ou não es te ja pre vis ta nas dis po si ções do
pre sen te Acor do;

b) co si de re que o aten di men to a so li ci -
a ção pos sa cri ar obs tá cu lo a uma in ves ti ga -
ção ou pro ces so pe nal em cur so na Par te
re que ri da, res sal va do o dis pos to no Arti go 5 
do pre sen te Acor do;

c) a so li ci ta ção de as sis tên cia ju rí di ca
es te ja re la ci o na da a um de li to sob o qual a
pes soa te nha sido exo ne ra da de fi ni ti va men -
te de res pon sa bi li da de pe nal ou, caso te nha 
sido con de na da, a pena te nha sido cum pri -
da ou de cla ra da ex tin ta;

d) a in ves ti ga ção te nha sido ini ci a da
para pro ces sar ou dis cri mi nar, sob qual quer
for ma, pes soa ou gru po, por mo ti vo de raça, 
sexo, con di ção so ci al, na ci o na li da de, re li -
gião, ide o lo gia ou qual quer ou tra for ma de
dis cri mi na ção;

e) a con ces são da as sis tên cia pos sa
afe tar a or dem pú bli ca, a so be ra nia, a se gu -
ran ça na ci o nal ou os in te res ses pú bli cos es -
sen ci a is da Par te re que ri da;

f) a so li ci ta ção de as sis tên cia ju rí di ca
re fi ra-se a de li to po lí ti co, mi li tar ou co ne xo.

2. A denegação da assistência será
fundamentada e informada por escrito à Parte
requerente.

ARTIGO 7
Au to ri da de Cen tral

1. Para os efe i tos do pre sen te Acor do, a Au to ri -
da de Cen tral na Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil será o 
Mi nis té rio da Jus ti ça e na Re pú bli ca do Peru será o

Mi nis té rio Pú bli co.
2. A Au to ri da de Cen tral da Par te re que ri da aten -

de rá as so li ci ta ções com bre vi da de e, quan do ca bí -
vel, as trans mi ti rá para exe cu ção pe las au to ri da des
com pe ten tes.

3. As so li ci ta ções se rão en ca mi nha das por via
di plo má ti ca.

4. As Au to ri da des Cen tra is po de rão co mu ni -
car-se di re ta men te.

TÍTULO II
Obten ção dos Ele men tos de Pro va

ARTIGO 8
Lei Apli cá vel

1. As so li ci ta ções se rão cum pri das de acor do
com a le gis la ção da Par te re que ri da.

2. A Par te re que ri da po de rá pres tar a as sis tên -
cia ju rí di ca de acor do com as for mas e pro ce di men tos 
es pe ci a is in di ca dos na so li ci ta ção da Par te re que ren -
te, sal vo quan do fo rem in com pa tí ve is com a sua le gis -
la ção.

ARTIGO 9
Con fi den ci a li da de

1. A arte re que ri da man te rá sob re ser va a so li ci -
ta ção de as sis tên cia ju rí di ca, sal vo quan do o le van ta -
men to des sa re ser va for ne ces sá rio para o aten di -
men to do pe di do.

2. Se For ne ces sá rio o le van ta men to da re ser va
para o aten di men to do pe di do, a Par te re que ri da so li -
ci ta rá apro va ção da Par te re que ren te, me di an te co -
mu ni ca ção es cri ta, sem a qual não se aten de rá a so li -
ci ta ção.

3. A Par te re que ren te guar da rá re ser va so bre as 
pro vas e in for ma ções pro por ci o na das pela Par te re -
que ri da, sal vo se o le van ta men to da re ser va seja ne -
ces sá rio para a in ves ti ga ção ou pro ce di men to cons -
tan te na so li ci ta ção.

ARTIGO 10
Com pa re ci men to Pe ran te a Par te Re que ren te

1. A so li ci ta ção de as sis tên cia ju rí di ca en vi a da
às au to ri da des da Par te re que ri da para o com pa re ci -
men to de um acu sa do, tes te mu nha ou pe ri to pe ran te
as au to ri da des com pe ten tes da Par te re que ren te de -
ve rá ser trans mi ti da pela Au to ri da de Cen tral da Par te
re que ren te com an te ce dên cia de pelo me nos 45
(qua ren ta e cin co) dias da data fi xa da para o cum pri -
men to da di li gên cia ob je to da so li ci ta ção. Em caso
con trá rio, a Au to ri da de Cen tral da Par te re que ri da de -
vol ve rá a so li ci ta ção à Par te re que ren te. A Au to ri da de 
Cen tral da Par te re que ri da, to da via, po de rá so li ci tar,
por es cri to, a am pli a ção do pra zo à Par te re que ren te.

2. A au to ri da de com pe ten te da Par te re que ri da
re gis tra rá por es cri to o con sen ti men to da pes soa cujo 
com pa re ci men to é so li ci ta do no Esta do re que ren te e

in for ma rá de ime di a to à Au to ri da de Cen tral da
Par te re que ren te so bre a res pos ta.

3. A au to ri da de com pe ten te da Par te re que ri da
pro ce de rá à no ti fi ca ção se gun do a so li ci ta ção for mu -
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la da, sem que pos sam pro du zir efe i to cláu su las co mi -
na tó ri as ou san ções pre vis tas na le gis la ção da Par te
re que ren te para a hi pó te se de não com pa re ci men to.

4. A so li ci ta ção de as sis tên cia ju rí di ca de ve rá
men ci o nar o va lor das pas sa gens, diá ri as, ho no rá ri os 
e in de ni za ções que pos sam vir a per ce ber a pes soa
no ti fi ca da em ra zão de seu tras la do. A pes soa con vi -
da da, acu sa da, tes te mu nha ou pe ri to será in for ma da
do tipo e do mon tan te dos gas tos que a Par te re que -
ren te te nha con cor da do pa gar-lhe.

5. A pes soa que com pa re ça do ter ri tó rio da Par -
te re que ren te para cum prir uma so li ci ta ção de as sis -
tên cia es ta rá su je i ta ao dis pos to no or de na men to ju rí -
di co des sa Par te.

ARTIGO 11
Imu ni da de Re fe ren te ao Com pa re ci men to

1. Ne nhu ma tes te mu nha ou pe ri to, de qual quer
na ci o na li da de, que com pa re ça pe ran te as au to ri da -
des ju di ci a is da Par te re que ren te, será per se gui da,
de ti da ou sub me ti da a qual quer res tri ção de li ber da de 
in di vi du al no ter ri tó rio des ta Par te por fa tos ou con de -
na ções an te ri o res à sua sa í da do ter ri tó rio da Par te
re que ri da.

2. Uma pes soa de qual quer na ci o na li da de que
com pa re ça pe ran te as au to ri da des com pe ten tes da
Par te re que ren te para res pon der por fa tos re la ci o na -
dos a um pro ces so não po de rá ser pro ces sa da, de ti -
da ou sub me ti da a qual quer ou tra res tri ção de li ber -
da de pes so al por fa tos ou con de na ções an te ri o res à
sua sa í da do ter ri tó rio da Par te re que ri da.

3. A imu ni da de re fe ren te ao com pa re ci men to
pre vis to no pre sen te Arti go de i xa rá de ter efe i to quan -
do a pes soa, ten do a pos si bi li da de de aban do nar o
ter ri tó rio da Par te re que ren te du ran te 15 (quin ze)
dias, a par tir do mo men to em que sua pre sen ça não
seja mais ne ces sá ria, per ma ne ça no ter ri tó rio des sa
Par te ou a ele re gres se, sal vo por mo ti vo de for ça ma -
i or ou caso for tu i to.

ARTIGO 12
Tras la do Tem po rá rio da Pes soa De ti da

1. A pes soa de ti da na Par te re que ri da que ma ni -
fes te, por es cri to, seu con sen ti men to para com pa re -
cer à Par te re que ren te para tes te mu nhar ou por qual -
quer ou tra ne ces si da de do pro ces so, tras la dar-se—á
tem po ra ri a men te à Par te re que ren te, as se gu ran -
do-se seu re tor no à Par te re que ri da no pra zo in di ca do 
por essa Par te e nos ter mos do dis pos to no Arti go 11

2. O tras la do da pes soa de ti da po de rá ser de ne -
ga do se:

a) sua pre sen ça é ne ces sá ria em um
pro ces so pe nal em cur so no ter ri tó rio da
Par te re que ri da;

b) o tras la do im pli car no pro lon ga men -
to de sua de ten ção; ou

c) exis ti rem ou tras cir cuns tân ci as ex -
cep ci o na is que im pe çam seu tras la do à Par -
te re que ren te.

3. A pes soa tras la da da de ve rá per ma ne cer de ti -
da no ter ri tó rio da Par te re que ren te pelo pra zo de ter -
mi na do pela au to ri da de ju di ci al da Par te re que ri da.

ARTIGO 13
Me di das Pro vi si o na is ou Ca u te la res

1. Sem pre ju í zo do dis pos to no ar ti go 2º e de
acor do com o pre vis to no pre sen te ar ti go, a au to ri da -
de com pe ten te de uma das Par tes po de rá so li ci tar à
ou tra que ob te nha uma or dem ju di ci al para tor nar in -
dis po ní vel, se qües trar, ar res tar ou blo que ar bens a
fim de as se gu rar que es te jam dis po ní ve is para a exe -
cu ção de uma or dem de con fis co.

2. Um re que ri men to efe tu a do em vir tu de des te
ar ti go de ve rá con ter:

a) uma có pia da or dem ju di ci al que de -
ter mi ne a in dis po ni bi li da de, o se qües tro, ar -
res to ou o blo que io dos bens;

b) um re su mo dos fa tos, in clu in do uma 
des cri ção do de li to, onde e quan do foi co -
me ti do, com re fe rên cia aos dis po si ti vos le -
ga is per ti nen tes;

c) se pos sí vel, uma des cri ção dos
bens e de seu va lor co mer ci al, aos qua is se
pre ten da ado tar a me di da pro vi si o nal ou ca -
u te lar ou que se con si de re que pos sam ser
in dis po ni bi li za dos, se qües tra dos, ar res ta dos 
ou blo que a dos e a re la ção dos mes mos
com a pes soa con tra a qual será ini ci a do ou 
tra mi ta um pro ce di men to ju di ci al;

d) uma de cla ra ção do mon tan te que
se pre ten de in dis po ni bi li zar, se qües trar, ar -
res tar ou blo que ar e dos fun da men tos do
cál cu lo do mes mo;

e) a es ti ma ti va do tem po a trans cor rer
até que o caso seja sub me ti do a ju í zo e do
tem po que trans cor re rá até a de ci são ju di ci -
al de fi ni ti va.

3. A au to ri da de com pe ten te da Par te re que ren te 
in for ma rá, por so li ci ta ção da au to ri da de com pe ten te
da Par te re que ri da, qual quer mo di fi ca ção no pra zo a
que se re fe re a le tra e do pa rá gra fo an te ri or e, ao
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fazê-lo, in di ca rá a eta pa de pro ce di men to até en tão
al can ça da.

4. As au to ri da des com pe ten tes de cada uma
das Par tes in for ma rão so bre a in ter po si ção de qual -
quer re cur so ou de uma de ci são ado ta da a res pe i to
da in dis po ni bi li da de, se qües tro, ar res to ou blo que io
so li ci ta dos ou ado ta dos.

5. A au to ri da de com pe ten te da Par te re que ri da
po de rá im por uma con di ção que res trin ja a du ra ção
da me di da so li ci ta da, a qual será in for ma da à au to ri -
da de com pe ten te da Par te re que ren te, com a de vi da
jus ti fi ca ção.

6. Qu al quer re que ri men to de ve rá ser exe cu ta do
uni ca men te de acor do com a le gis la ção in ter na da
Par te re que ri da e, em par ti cu lar, com ob ser vân cia e
ga ran tia dos di re i tos de qual quer pes soa que pos sa
ser atin gi da pela exe cu ção da me di da.

ARTIGO 14
Entre ga de Do cu men tos, 

Expe di en tes ou Ele men tos de Pro va

1. A Par te re que ri da po de rá en tre gar có pia dos
do cu men tos, ex pe di en tes ou ele men tos de pro va so li -
ci ta dos. Se a Par te re que ren te so li ci tar ex pres sa men -
te a en tre ga dos ori gi na is, a Par te re que ri da aten de rá
ao pe di do na me di da do pos sí vel.

2. A Par te re que ren te obri ga-se a de vol ver os
ori gi na is dos do cu men tos com a bre vi da de pos sí vel
ou, no má xi mo, ao fim do pro ces so, a me nos que a
Par te re que ri da a isso re nun cie.

3. Os di re i tos in vo ca dos por ter ce i ros so bre do -
cu men tos, ex pe di en tes ou ele men tos de pro va na
Par te re que ri da não im pe di rão a en tre ga de có pia au -
ten ti ca da à Par te re que ren te.

ARTIGO 15
Pro du tos do De li to

1. As au to ri da des com pe ten tes da Par te re que -
ri da, me di an te so li ci ta ção de as sis tên cia ju rí di ca, da -
rão cur so às ave ri gua ções, no âm bi to de sua ju ris di -
ção, que per mi tam iden ti fi car a exis tên cia de qual quer 
pro du to ou ins tru men to de um de li to e no ti fi ca rão os
re sul ta dos ou as pes qui sas às au to ri da des com pe -
ten tes da Par te re que ren te por in ter mé dio das Au to ri -
da des Cen tra is. Ao efe tu ar o pe di do, a Par te re que -
ren te no ti fi ca rá a Par te re que ri da dos fa tos pe los qua -
is jul ga que os pro du tos ou ins tru men tos do de li to
pos sam en con trar—se em sua ju ris di ção.

2. Qu an do, em cum pri men to do dis pos to no pa -
rá gra fo 1º, en con trem—se os pro du tos ou ins tru men -
tos do de li to ob je to da so li ci ta ção de as sis tên cia ju rí -

di ca, a Par te re que ri da, a pe di do da Par te re que ren te, 
to ma rá as me di das ne ces sá ri as per mi ti das em sua
le gis la ção para evi tar qual quer tran sa ção, trans fe rên -
cia ou ali e na ção dos mes mos en quan to es te ja pen -
den te uma de ci são de fi ni ti va so bre tais pro du tos ou
ins tru men tos.

3. Qu an do o con de na do man ti ver a pro pri e da de
ou pos se dos pro du tos ou ins tru men tos do de li to e na
sen ten ça se im pu ser uma obri ga ção pe cu niá ria, ou
se or de nar o con fis co de um bem, ou se im pu ser qual -
quer ou tra me di da de ca rá ter de fi ni ti vo, a Par te re que -
ri da po de rá exe cu tar a sen ten ça des de que sua le gis -
la ção in ter na o per mi ta.

4. Qu an do o con de na do ti ver dis pos to dos pro -
du tos ou ins tru men tos do de li to, a au to ri da de com pe -
ten te da Par te re que ri da, por so li ci ta ção da au to ri da -
de com pe ten te da Par te re que ren te, de ter mi na rá se
ter ce i ro os ob te ve sem ter co nhe ci men to ou sus pe i ta
de que se tra ta va ou po dia ter-se tra ta do de pro du tos
ou ins tru men tos do de li to. Caso a au to ri da de com pe -
ten te da Par te re que ri da de ter mi ne que o ter ce i ro não 
agiu de boa fé, or de na rá o con fis co dos bens.

ARTIGO 16
Exe cu ção de Ordens de Con fis co

1. Caso a so li ci ta ção de as sis tên cia re fi ra-se a
uma or dem de con fis co, a au to ri da de com pe ten te da
Par te re que ri da po de rá, sem pre ju í zo do dis pos to no
ar ti go 2º:

a) exe cu tar a or dem de con fis co emi ti -
da por uma au to ri da de com pe ten te da Par te 
re que ren te re la ti va aos ins tru men tos ou pro -
du tos do de li to; ou

b) ini ci ar um pro ce di men to para ob ter
uma or dem de con fis co, nos ter mos de sua
le gis la ção in ter na.

2. Sem prejuízo do disposto no artigo 20, para
os efeitos do presente artigo, a solicitação deverá
incluir:

a) có pia da or dem de con fis co, de vi da -
men te au ten ti ca da pelo fun ci o ná rio ju di ci al
que a te nha ex pe di do;

b) in for ma ção so bre as pro vas que
em ba sam a or dem de con fis co;

c) in for ma ção que in di que que a sen -
ten ça é de vi da me u te exe cu tá vel;

d) quan do for o caso, a iden ti fi ca ção
dos bens dis po ní ve is para exe cu ção ou dos
bens a res pe i to dos qua is se so li ci ta a as sis -
tên cia ju rí di ca, de cla ran do a re la ção exis -

Março  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 10  02747



ten te en tre es ses bens e a pes soa con tra a
qual foi ex pe di da a or dem de con fis co;

e) quan do seja pro ce den te e co nhe ci -
da, a in for ma ção so bre a exis tên cia de an te -
ce den tes re la ci o na dos com di re i tos ou in te -
res ses le gí ti mos de ter ce i ras pes so as so bre
os bens ob je to da so li ci ta ção;

f) qual quer ou tra in for ma ção que pos -
sa aju dar a exe cu ção da so li ci ta ção de as -
sis tên cia ju rí di ca.

3. Qu an do a le gis la ção in ter na da Par te re que ri -
da não per mi tir a exe cu ção de uma so li ci ta ção em sua 
to ta li da de, esta Par te po de rá cum pri-la na me di da em 
que for pos sí vel, co mu ni can do-se tal fato à Au to ri da -
de Cen tral da Par te re que ren te.

4. A au to ri da de com pe ten te da Par te re que ri da
po de rá so li ci tar in for ma ções ou pro vas adi ci o na is
para aten der à so li ci ta ção.

5. A or dem de con fis co será exe cu ta da nos ter -
mos da le gis la ção in ter na da Par te re que ri da e, em
par ti cu lar, com ob ser vân cia dos di re i tos de qual quer
pes soa que pos sa ser atin gi da por sua exe cu ção.

6. As Par tes po de rão acor dar em cada caso par -
ti cu lar, se gun do a na tu re za e a im por tân cia da co la -
bo ra ção pres ta da, a di vi são dos bens ou pro du to de
sua ven da ob ti dos como re sul ta do do aten di men to da
so li ci ta ção pela Par te re que ri da no cum pri men to des -
te ar ti go.

ARTIGO 17
Inte res se de Ter ce i ros de Boa Fé so bre os Bens

1. Con for me pre vis to no pre sen te Acor do, as au -
to ri da des com pe ten tes da Par te re que ri da to ma rão,
nos ter mos de sua le gis la ção, as me di das ne ces sá ri -
as para pro te ger os in te res ses e os di re i tos de ter ce i -
ras pes so as de boa fé so bre os bens atin gi dos pelo
aten di men to das so li ci ta ções de as sis tên cia ju rí di ca.

2. Qu al quer pes soa atin gi da por uma or dem de
in dis po ni bi li da de, se qües tro, ar res to, blo que io ou
con fis co de bens po de rá in ter por os re cur sos pre vis -
tos na le gis la ção in ter na da Par te re que ri da pe ran te a 
au to ri da de com pe ten te.

ARTIGO 18
No ti fi ca ção dos Atos, Do cu men tos
Pro ces su a i se De ci sões Ju di ci a is

1. A Par te re que ri da pro ce de rá à no ti fi ca ção dos 
atos, do cu men tos pro ces su a is e de ci sões ju di ci a is
que lhe fo rem en vi a das pela Par te re que ren te.

2. Esta no ti fi ca ção po de rá efe tu ar-se pela sim -
ples en tre ga ao des ti na tá rio do do cu men to ou da de -

ci são ju di ci al. Se a Par te re que ren te ex pres sa men te o 
so li ci tar, a Par te re que ri da efe tu a rá no ti fi ca ção se -
gun do uma das for mas pre vis tas em sua le gis la ção
para no ti fi ca ções aná lo gas ou se gun do qual quer for -
ma es pe ci al que seja com pa tí vel com essa le gis la -
ção.

3. Ser vi rá de pro va do re ce bi men to do do cu -
men to pro ces su al uma co pia da ta da e as si na da pelo
des ti na tá rio ou uma de cla ra ção da Par te re que ri da da 
qual cons te o fato, a for ma e a data de re ce bi men to.
Tal pro va será en vi a da ime di a ta men te à Par te re que -
ren te. Caso a Par te re que ren te o so li ci te, a Par te re -
que ri da pre ci sa rá se o re ce bi men to efe tu ou-se de
acor do com sua le gis la ção. Se não ti ver sido pos sí vel
efe tu ar a no ti fi ca ção, a Par te re que ri da dará co nhe ci -
men to ime di a to do mo ti vo à Par te re que ren te.

TÍTULO III
Pro ce di men to

ARTIGO 19
Con te ú do da So li ci ta ção

1. A so li ci ta ção de as sis tên cia ju rí di ca de ve rá
ser for mu la da por es cri to. Sob cir cuns tân ci as de ca rá -
ter ur gen te ou caso seja per mi ti do pela Par te re que ri -
da, as so li ci ta ções po de rão cur sar-se por fax ou por
qual quer ou tro meio ele trô ni co, mas de ve rão ser for -
ma li za das com a bre vi da de pos sí vel, de ven do con ter
ao me nos as se guin tes in for ma ções:

a) au to ri da de da qual ema na e, se for
o caso, a au to ri da de en car re ga da do pro ce -
di men to pe nal da Par te re que ren te;

b) ob je to e mo ti vo do pe di do;

c) se for o caso, nome com ple to, data
e lo cal de nas ci men to, na ci o na li da de e en -
de re ço da pes soa men ci o na da no pe di do de 
as sis tên cia;

d) des cri ção dos fa tos que mo ti vam a
in ves ti ga ção na Par te re que ren te, jun tan -
do-se ou trans cre ven do-se o tex to das dis -
po si ções le ga is per ti nen tes aos de li tos;

e) pra zo em que a par te re que ren te
de se ja o aten di men to da so li ci ta ção.

2. A Solicitação conterá ainda:

a) no caso de apli ca ção de di re i to es -
tran ge i ro na exe cu ção do pe di do, ar ti go 8,
in ci so 2, o tex to das dis po si ções le ga is apli -
cá ve is na par te re que ren te e o mo ti vo de
sua apli ca ção.
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b) no caso de par ti ci pa ção de pes so as 
no pro ces so, ar ti go 3, in ci so 2, a de sig na ção 
da pes soa que com pa re ce rá e o mo ti vo de
sua pre sen ça;

c) no caso de  re ce bi men to de atos e
do cu men to do pro ces so, ar ti gos 10 e 17, o
nome e o en de re ço do des ti na tá rio dos do -
cu men tos;

d) no caso de no ti fi ca ção para com pa re ci men to
de tes te mu nhas ou pe ri tos, ar ti go l0, a in di ca ção que
a Par te re que ren te as su mi rá os gas tos com pas sa -
gens, diá ri as, ho no rá ri os e in de ni za ções, os qua is se -
rão pa gos an te ci pa da men te, se as sim o so li ci tem;

e) no caso de tras la do tem po rá rio de pes so as
de ti das, ar ti go 12, o nome com ple to das mes mas.

ARTIGO 20
Aten di men to da So li ci ta ção

1. Se a so li ci ta ção não se ajus tar aos dis po si ti -
vos do pre sen te Acor do, a Au to ri da de Cen tral da Par -
te re que ri da in for ma rá ime di a ta men te à Au to ri da de
Cen tral da Par te re que ren te, à qual so li ci ta rá mo di fi -
cá-la ou com ple tá-la no mais bre ve pra zo, sem pre ju í -
zo da ado ção das me di das pro vi si o na is a que se re fe -
re o ar ti go 13.

2. Se a so li ci ta ção ajus tar-se aos ter mos do pre -
sen te Acor do, as Au to ri da des Cen tra is da Par te re -
que ri da a re me te rá ime di a ta men te à au to ri da de com -
pe ten te.

3. Aten di da a so li ci ta ção, a au to ri da de com pe -
ten te a re me te rá ime di a ta men te à Au to ri da de Cen tral
da Par te re que ri da, bem cor no as in for ma ções e ele -
men tos de pro va ob ti dos. A Au to ri da de Cen tral as se -
gu rar-se-á de que o aten di men to seja fiel e com ple to,
e co mu ni ca rá os re sul ta dos à Au to ri da de Cen tral da
Par te re que ren te.

ARTIGO 21
Dis pen sa de Le ga li za ção

Os do cu men tos de ex pe di en tes ou ele men tos
de pro va trans mi ti dos pela Au to ri da de Cen tral da Par -
te re que ri da nos ter mos do pre sen te Acor do es ta rão
isen tos de to das as for ma li da des de le ga li za ção e/ou
au ten ti ca ção e se rão ace i tos como me i os de pro va.

ARTIGO 22
Idi o ma

1. Os pe di dos fe i tos nos ter mos do pre sen te
Acor do e os do cu men tos que o acom pa nhem se rão
re di gi dos no idi o ma ofi ci al da au to ri da de da Par te re -

que ri da, sal vo nos ca sos de no ti fi ca ção de pe ças pro -
ces su a is sem for ma li da des.

2. Com pe te à Par te re que ren te a tra du ção dos
do cu men tos emi ti dos ou ob ti dos para o aten di men to
de urna so li ci ta ção.

ARTIGO 23
Gas tos com o Aten di men to da So li ci ta ção

1. A Par te re que ren te as su mi rá ape nas os se -
guin tes gas tos efe tu a dos para o aten di men to de uma
so li ci ta ção.

a) in de ni za ções, pas sa gens e diá ri as
de tes te mu nhas e de seus even tu a is re pre -
sen tan tes;

b) gas tos re la ti vos ao tras la do tem po -
rá rio de pes so as de ti das;

c) pas sa gens, diá ri as, ho no rá ri os e ou -
tros gas tos de pe ri tos.

2. Ao presumir que o atendimento da
solicitação produzirá gastos extraordinários, a Parte
requerida informará à Parte requerente a fim de
estabelecer as condições às quais estará sujeito.

TÍTULO IV
Dis po si ções Fi na is

ARTIGO 24
Ou tros Acor dos ou Con vê ni os e Le gis la ções Na -

ci o na is

As dis po si ções do pre sen te Acor do não im pe di -
rão a as sis tên cia mais am pla que te nha sido ou ve nha 
a ser acor da da en tre as Par tes, em ou tros acor dos ou
con vê ni os, ou que re sul te da le gis la ção in ter na ou de
uma prá ti ca es ta be le ci da.

ARTIGO 25
Con sul tas

1. Caso con si de rem ne ces sá rio, as Au to ri da des
Cen tra is tro ca rão, por es cri to ou ver bal men te, opi -
niões so bre a apli ca ção ou a exe cu ção do pre sen te
Acor do, de ma ne i ra ge ral ou em caso es pe cí fi co.

2. Qu al quer con tro vér sia que seja en tre as Par -
tes re la ci o na da com a in ter pre ta ção ou com a apli ca -
ção des te Acor do será re sol vi da en tre as mes mas por 
via di plo má ti ca.

ARTIGO 26
Vi gên cia e De nún cia

1. O pre sen te Acor do de ve rá ser ra ti fi ca do e en -
tra rá em vi gor 30 (trin ta) dias após a data de tro ca dos 
res pec ti vos ins tru men tos de ra ti fi ca ção.
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2. Este Acor do terá du ra ção in de fi ni da. Qu al -
quer das Par tes de nun ciá-lo por meio de no ti fi ca ção
es cri ta, en ca mi nha da por via di plo má ti ca.

3. A de nún cia terá efe i to, cen to e oi ten ta dias
após ter sido efe tu a da a re fe ri da no ti fi ca ção.

Fe i to em Lima, em 21 de ju lho de 1999, em dois
exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por tu guês e es pa -
nhol, sen do am bos os tex tos igual men te au tên ti cos.

Pelo Go ver no da Re pu bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil – Luiz Fe li pe Lam pre ia
Pelo Go ver no da Re pú bli ca do Peru – Fer nan do 

Tra zeg ni es Gran da.

MENSAGEM Nº 1.288, DE 1999
(Do Po der Exe cu ti vo)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do 
de Assis tên cia Ju rí di ca em Ma té ria Pe nal, ce le bra do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o 
Go ver no da

Re pú bli ca do Peru, em Lima, em 21 de ju lho de
1999.

Bra sí lia, 14 de se tem bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 301/MRE

Bra sí lia, em 27 de agos to de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de sub me ter à ele va da con si de -

ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de Men -
sa gem pela qual se en ca mi nha ao re fe ren do do Con -
gres so Na ci o nal o tex to do ”Acor do de Assis tên cia Ju -
rí di ca em Ma té ria Pe nal“, igual men te em ane xo, ce le -
bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Peru, em Lima,
em 21 de ju lho de 1999.

2. O Acor do, re sul tan te da ne go ci a ção de pro -
pos ta pe ru a na apre sen ta da em 1996, pre vê ex ten so
elen co de pro ce di men tos por meio dos qua is as au to -
ri da des com pe ten tes dos Esta dos Par te de ve rão
pres tar as sis tên cia mú tua para in ves ti ga ção de de li -
tos e co o pe rar na con du ção de pro ces sos ju di ci a is de
na tu re za pe nal. A as sis tên cia a ser con ce di da in clui,
so bre tu do, co o pe ra ção para pro du ção de pro vas em
ma té ria pe nal e para exe cu ção de me di das so bre
bens pro du tos de de li to.

3. O Acor do es ta be le ce uma sé rie de sal va guar -
das que per mi te aos pa í ses, se ne ces sá rio, de ne gar a 
as sis tên cia. As hi pó te ses le van ta das para tal de ne ga -
ção re fe rem-se prin ci pal men te a de li tos de ca rá ter mi -
li tar e po lí ti co, a pes so as que já te nham sido jul ga das
no Esta do re que ri do pelo mes mo de li to apon ta do na
so li ci ta ção e à pos si bi li da de de con fli to no to can te à
or dem pú bli ca, à so be ra nia e à se gu ran ça na ci o nal da 
Par te re que ri da.

4. Dada a cres cen te fre qüên cia da ex ten são do
ca rá ter trans na ci o nal a de li tos de re le vo, o Acor do re -
ves te-se de im por tân cia fun da men tal para o com ba te
de prá ti cas cri mi no sas que en vol vem os dois pa í ses.

5.Uma vez que é da com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal re sol ver de fi ni ti va men te so bre
Acor dos, nos ter mos do in ci so I do ar ti go 49 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, per mi to-me sub me ter o pro je to de
Men sa gem pre si den ci al, jun ta men te com có pi as au -
tên ti cas do re fe ri do ins tru men to, para que Vos sa
Exce lên cia, caso es te ja de acor do, en ca mi nhe o as -
sun to à apre ci a ção do Po der Le qis la ti vo.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

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

PARECERES

PARECER Nº 52, 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 Pro je to de Lei do Se na -
do nº 206, de 1995.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 206, de 1995, que dis põe so bre a alo ca -
ção, em de pó si tos es pe ci a is re mu ne ra dos de re cur -
sos da dis po ni bi li da de fi nan ce i ra do Fun do de Ampa -
ro ao Tra ba lha dor – FAT, na Ca i xa Eco nô mi ca Fe de -
ral, e dá ou tras pro vi dên ci as, com ex clu são da cláu su -
la re vo ga tó ria 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, 9 de mar ço de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil son,
Re la tor – Ante ro Paes de Bar ros – Edi son Lo bão.

ANEXO AO PARECER Nº 52, DE 2001

Dis põe so bre a alo ca ção, em de pó si -
tos es pe ci a is re mu ne ra dos de re cur sos da
dis po ni bi li da de fi nan ce i ra do Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT, na Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º E au to ri za da a alo ca ção de

R$1.000.000.000,00 (um bi lhão de re a is), do Fun do
de Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT, na Ca i xa Eco nô mi -
ca Fe de ral, em de pó si tos es pe ci a is, re mu ne ra dos e
dis po ní ve is para ime di a ta mo vi men ta ção, nas con di -
ções es ta be le ci das no art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de 
abril de 1990, com a re da ção dada pelo art. lº da Lei
nº 8.352, de 28 de de zem bro de 1991.

Pa rá gra fo úni co. Do to tal de re cur sos men ci o na -
do no ca put, se rão des ti na dos:

I – R$700.000.000,00 (se te cen tos mi lhões de
re a is), ao fi nan ci a men to de mi cro e pe que nas em pre -
sas – pes so as ju rí di cas de di re i to pri va do e fir mas in -
di vi du a is, de fi ni das na Lei nº 8.864, de 28 de mar ço
de 1994, com atu a ção nos ra mos de pro du ção, co -
mér cio e pres ta ção de ser vi ços, no meio ur ba no;

II  – R$300.000.000,00 (tre zen tos mi lhões de re -
a is), ao fi nan ci a men to de aqui si ção de au to mó ve is
para uti li za ção no trans por te au tô no mo de pas sa ge i -
ros, em ci da des com mais de 50.000 (cin qüen ta mil)
ha bi tan tes.

Art. 2º Os sal dos diá ri os dis po ní ve is na Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, ain da não des ti na dos aos fi nan -
ci a men tos ob je to de sua apli ca ção, se rão re mu ne ra -
dos, no mí ni mo, pe los mes mos cri té ri os e pra zos apli -
ca dos aos de pó si tos das dis po ni bi li da des de ca i xa do 
Te sou ro Na ci o nal ou, na sua au sên cia, pela re mu ne -
ra ção diá ria paga pe los tí tu los do Te sou ro Na ci o nal.

Art. 3º Os re cur sos de que tra ta o art. lº se rão
re mu ne ra dos, a par tir de sua li be ra ção para os res -
pec ti vos fi nan ci a men tos, pela Taxa de Ju ros de Lon -
go Pra zo – TJLP, fi can do es ta be le ci do o pra zo má xi -
mo de trin ta e seis me ses, a con tar de sua alo ca ção 
na Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral para que re tor nem ao
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT.

Art. 4º Cabe ao Con se lho De li be ra ti vo do Fun -
do de Ampa ro ao Tra ba lha dor – CODEFAT de fi nir
ou tros cri té ri os a se rem ob ser va dos na con ces são
dos fi nan ci a men tos de que tra ta esta lei, e ao Mi nis -
té rio do Tra ba lho fir mar con vê nio com a Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral para a alo ca ção des ses re cur sos.

Pa rá gra fo úni co. A alo ca ção, au to ri za da por
esta lei, dos re cur sos que ex ce dam a Re ser va Mí ni -
ma de Li qui dez terá pri o ri da de so bre qual quer ou tra
apli ca ção em de pó si tos es pe ci a is de fi ni da após a
en tra da em vi gor des ta lei.

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

PARECER Nº 53, 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 86, de 1996 (nº 1.536/96, na
Casa de ori gem), que al te ra o § lº do art.
39 da Lei nº 8.935, de 18 de no vem bro de
1994, que re gu la men ta o art. 236 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre os
ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro. (Em re e -
xa me, por des pa cho da Pre si dên cia, con -
for me o Ofí cio SF nº 1.013/97)

Re la tor do Ven ci do: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra
Exa mi nei, aten ta men te, o pa re cer do no bre Se -

na dor Lú cio Alcân ta ra, ao PLC nº 86, de 1996, que
”al te ra o § 1º do art. 39 da Lei nº 8.935, de 18 de no -
vem bro de 1994, que re gu la men ta o art. 236 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre ser vi ços no ta ri a is e
de re gis tro“.

Ao de cla rar meu voto pela re je i ção do pa re cer,
de se jo con si de rar al guns ar gu men tos bá si cos.

O pa re cer do re la tor, o no bre Se na dor Lú cío
Alcân ta ra, fun da men ta-se em de ci são do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, ado ta da em abril de 1997, com base 
no art. 40, in ci so II da Cons ti tu i ção, cuja re da ção não
mais exis te, pois foi subs tan ci al men te mo di fi ca da
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998.

Re za va o ci ta do dis po si ti vo:

“Art. 40 – O ser vi dor será apo sen ta do:
I – por in va li dez .... omis sis......
II – com pul so ri a men te, aos se ten ta

anos de ida de, com pro ven tos pro por ci o na is 
ao tem po de ser vi ço ...."

Porém a Emenda Constitucional nº 20, de
1998, deu nova redação ao citado artigo que ficou
assim:

“Art. 40 – Aos ser vi do res ti tu la res de
car gos efe ti vos da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, in clu í das
suas au tar qui as e fun da ções, é as se gu ra do
re gi me de pre vi dên cia de ca rá ter con tri bu ti -
vo, ob ser va dos cri té ri os que pre ser vem o
equi lí brio fi nan ce i ro e atu a ri al e o dis pos to
nes te ar ti go.

§ 1º – Os ser vi do res abran gi dos pelo
re gi me de pre vi dên cia de que tra ta este ar ti -
go se rão apo sen ta dos, cal cu la dos os seus
pro ven tos a par tir dos va lo res fi xa dos na for -
ma do § 3º:

I –  por in va li dez ...... omis sis....
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II  – com pul so ri a men te, aos se ten ta
anos de ida de, com pro ven tos pro por ci o na is 
ao tem po de con tri bu i ção.

§ 2º – omis sis
§ 3º – Os pro ven tos de apo sen ta do ria,

por oca sião de sua con ces são, se rão cal cu -
la dos com base na re mu ne ra ção do ser vi dor 
no car go efe ti vo em que se der a apo sen ta -
do ria e, na for ma da lei, cor res pon de rão à
to ta li da de da re mu ne ra ção“.

É fácil observar, pela leitura dos dois textos,
que o gênero ”servidor“, contido na antiga redação,
ficou delimitado à espécie ”servidor titular de cargo
efetivo, abrangido pelo regime de previdência de
que trata o artigo“, ou seja, o mencionado art. 40.

Admi tin do, para ar gu men tar, que a Cons ti tu i ção
de 1988 de fi niu a ex pres são fun ci o ná rio pú bli co, ge -
ne ri ca men te, em sen ti do lato, ain da po de ria se dis cu -
tir a apli ca bi li da de do in ci so II  do art. 40 do tex to cons -
ti tu ci o nal aos ser ven tuá ri os de Jus ti ça.

Ocor re que a si tu a ção mu dou com a Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 20, que de li mi tou a ca te go ria de ser -
vi dor pú bli co, para fins de apli ca ção do re gi me pre vi -
den ciá rio, in clu si ve apo sen ta do ria com pul só ria, aos
ocu pan tes de car gos pú bli cos efe ti vos.

Com a nova si tu a ção cri a da, por mais que se
que i ra ado tar o Acór dão do STF, é im pos sí vel con si -
de rar um ser ven tuá rio de jus ti ça, ser vi dor pú bli co ti tu -
lar de car go efe ti vo.

E por que não?
Por que a Lei nº 8.112, de 1990, que dis põe so -

bre o Re gi me Ju rí di co Úni co do ser vi dor pú bli co se
en car re ga de de fi nir os con ce i tos de ser vi dor pú bli co,
car go pú bli co, efe ti vo e de ven ci men to.

Essa lei diz em seu art. 2º que ”ser vi dor é a pes -
soa le gal men te in ves ti da em car go pú bli co“. E de fi ne
car go pú bli co (art. 3º) como ”o con jun to de atri bu i ções 
e res pon sa bi li da des pre vis tas na es tru tu ra or ga ni za -
ci o nal  que de vem ser co me ti das a um ser vi dor“.

Qu an do tra ta da aces si bi li da de dos car gos pú -
bli cos, a Lei nº 8.112 diz no pa rá gra fo úni co do mes -
mo art. 3º que eles ”de vem ser aces sí ve is a to dos os
bra si le i ros, são cri a dos por lei, com de no mi na ção
pró pria e ven ci men to pago pe los co fres pú bli cos, para 
pro vi men to em ca rá ter efe ti vo ou em co mis são“.

O art. 40 da mes ma lei de fi ne ven ci men to como
”a re tri bu i ção pe cu niá ria pelo exer cí cio de car go pú -
bli co, com va lor fi xa do em lei“.

O ser vi dor pú bli co re ce be ven ci men to pago pe -
los co fres pú bli cos, pelo sim ples exer cí cio do car go,

isto é, ten do ou não tra ba lho. Já o ser ven tuá rio só re -
ce be sa lá rio re sul tan te de emo lu men to pago pelo
usuá rio, se pra ti car al gum ato as so ci a do à sua atri bu i -
ção es pe cí fi ca.

É evi den te que ne nhu ma des sas dis po si ções
se apli ca aos ser ven tuá ri os de no tas e de re gis tros,
que atu am em ca rá ter pri va do, por de le ga ção do Po -
der Pú bli co (art. 236 da Cons ti tu i ção), não re ce bem
re mu ne ra ção dos co fres pú bli cos e não in te gram se -
quer a es tru tu ra do Esta do.

E o que são, afi nal, os no tá ri os?

A lei in for ma. Tra ta-se da Lei nº 8.935, de
1994, que re gu la men ta o men ci o na do art. 236 da
Cons ti tu i ção. Em seu art. 3º ela diz que No tá ri os e
Re gis tra do res são pro fis si o na is do Di re i to, e pro fis si -
o nal, como di zem os di ci o ná ri os, é o re la ti vo ou per -
ten cen te a uma pro fis são.

Os no tá ri os não es tão, por tan to, su je i tos à
apo sen ta do ria com pul só ria, que é pró pria do ser vi -
dor pú bli co ocu pan te de car go efe ti vo, não se apli -
can do à ati vi da de pri va da, mes mo à exer ci da por
de le ga ção do Po der Pú bli co.

Em re su mo, como a Cons ti tu i ção, com a nova
re da ção dada ao art. 40, con si de ra ser vi do res ape -
nas os ti tu la res de car gos pú bli cos efe ti vos, e, em
con se qüên cia, so men te es tes têm aces so ao re gi me 
pre vi den ciá rio que con tem pla a apo sen ta do ria com -
pul só ria, não vejo como es ten der esse ins ti tu to aos
ser ven tuá ri os de jus ti ça.

Ou tro ar gu men to que me leva a dis cor dar do
pa re cer do no bre se na dor Lú cio Alcân ta ra diz res pe -
i to ao Acór dão pro fe ri do pelo STF no Re cur so Extra -
or di ná rio nº 178236-6.

De fato, a de ci são do Su pre mo, ado ta da por
sete vo tos a três, ca ben do, por tan to, re cur so, con si -
de ra os ser ven tuá ri os ser vi do res pú bli cos e, por tan -
to, su je i tos à apo sen ta do ria por im ple men to de ida -
de, na for ma do in ci so II do art. 40 da Cons ti tu i ção,
na re da ção en tão em vi gor.

Con tu do, os emi nen tes mi nis tros que se ma ni -
fes ta ram con trá ri os a esse en ten di men to, de sen vol -
ve ram só li dos ar gu men tos que não po dem de i xar de 
ser con si de ra dos por esta Co mis são e pelo Se na do.

Em seu alen ta do voto, o mi nis tro Mar co Au ré -
lio, de po is de lem brar que o ser ven tuá rio exer ce
uma ati vi da de por de le ga ção do Po der Pú bli co, cita
o res pe i tá vel ad mi nis tra ti vis ta Hely Lo pes Me i re les
para as si na lar que não se pode con fun dir os con ce i -
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tos de con ces si o ná rio (no caso, o ser ven tuá rio de
jus ti ça) e de ser vi dor pú bli co.

Os no tá ri os, diz o emi nen te mi nis tro Mar co Au -
ré lio, “em vir tu de de atu a rem em ca rá ter pri va do, não
in te gram se quer a es tru tu ra do Esta do. Atu am em re -
cin to par ti cu lar, con tan do com o ser vi ço de pes so as
que tam bém não têm a qua li da de de ser vi dor e que
au fe rem sa lá rio em face de re la ção ju rí di ca que os
apro xi mam, re gi da não pela lei dis ci pli na do ra do Re -
gi me Ju rí di co Úni co, mas pela Con so li da ção das Leis
do Tra ba lho”.

Ao as si na lar que o no tá rio é um de le ga do do
Po der Pú bli co, na for ma do art. 236 da Cons ti tu i ção,
o no bre mi nis tro Se púl ve da Per ten ce afir ma que
“Não se pode con ce ber que o Esta do de le gue a
pres ta ção de ser vi ço pú bli co a quem é ser vi dor pú -
bli co. O de le ga do, é ele men tar, exer cer a de le ga ção
em nome pró prio; o ser vi dor o faz em nome do Esta -
do, ”pre sen ta o Esta do" para fa zer hon ra à lin gua -
gem do sa u do so Pon tes de Mi ran da".

A in ves ti du ra do ser ven tuá rio me di an te con cur -
so pú bli co não im pres si o na o mi nis tro Per ten ce. Ele
lem bra que, na hi pó te se de con ces são de ser vi ço
pú bli co, a Cons ti tu i ção im põe li ci ta ção, que é, mu ta -
tís mu tan dis, uma for ma de con cur so. O pró prio Su -
pre mo já exi giu o con cur so pú bli co tam bém aos em -
pre gos em so ci e da des es ta ta is, sem com isso afir -
mar que se tra ta va de ser vi do res pú bli cos.

Estou con ven ci do de que, es ta be le cer em uma 
lei, que o re gi me pre vi den ciá rio dos que exer cem
ati vi da des no ta ri a is e de re gis tro é o do art. 201 da
Cons ti tu i ção, e que a es tes não se apli ca a apo sen -
ta do ria com pul só ria por im ple men to de ida de, não
re pre sen ta ne nhu ma agres são ao tex to cons ti tu ci o -
nal.

Daí meu voto pela re je i ção do pa re cer do no -
bre Se na dor Lú cio Alcân ta ra ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 86, de 1996, ora em vo ta ção nes ta Co -
mis são, e a con se qüen te apro va ção do Pa re cer nº
118, de 1997, de ini ci a ti va do no bre Se na dor Ra mez 
Te bet.

Sala das Co mis sões, 27 de ou tu bro de 1999. – 
José Agri pi no, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra,
Re la tor  – Íris Re zen de – Ma ria do Car mo Ne ves – 
Ber nar do Ca bral – José Fo ga ça – Lú cio Alcân ta -
ra (ven ci do) – Ro meu Tuma – Ro ber to Re quião
(ven ci do) – Amir Lan do – Agne lo Alves – José
Edu ar do Du tra (ven ci do).

Voto em se pa ra do, ven ci do, do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia. 

Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 86, de 1996, já foi 
ob je to de apre ci a ção por esta Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ten do re ce bi do, em 9 de
abril de 1997, pa re cer fa vo rá vel à sua apro va ção, de
au to ria do emi nen te Se na dor Ra mez Te bet. Em se -
gui da, foi en ca mi nha do ao exa me do Ple ná rio do Se -
na do, onde lhe foi ofe re ci da uma emen da, que foi re -
je i ta da.

Em 29 de se tem bro de 1997, o Exce len tís si mo
Se nhor Pre si den te do Se na do Fe de ral, Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, en ca mi nhou ao Se na dor
Ber nar do Ca bral, Pre si den te des ta Co mis são, o Ofí -
cio nº SF/103/97, me di an te o qual in for ma ter re ce bi -
do, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral “có pia do acór dão,
re la tó rio e voto pro fe ri do so bre a Me di da Li mi nar na
Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de – ADIN nº
1.378-5-ES, cujo re la tor foi o Mi nis tro Cel so de Mel lo”.

No voto do Mi nis tro Re la tor, in for ma o ofi cio do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, “é re i te ra do o
en ten di men to da Su pre ma Cor te de que os ser vi ços
no ta ri a is e de re gis tro são de na tu re za es sen ci al men -
te es ta tal, ra zão pela qual os ti tu la res de car tó ri os ex -
tra ju di ci a is se qua li fi cam como tí pi cos ser vi do res pú -
bli cos, a eles se apli can do as mes mas re gras de apo -
sen ta do ria pre vis tas para os ser vi do res do Esta do”.

A ma ni fes ta ção da Pre si dên cia do Se na do Fe -
de ral faz men ção ao voto do Mi nis tro Re la tor, Cel so
de Mel lo, nos au tos da ADIN 1.378-ES, que ora re pro -
du zi mos:

“Impõe-se en fa ti zar que as ser ven ti as
ex tra ju di ci a is, ins ti tu í das pelo Po der Pú bli co
para o de sem pe nho de fun ções téc ni co ad -
mi nis tra ti vas des ti na das a ga ran tir a pu bli ci -
da de, au ten ti ci da de, se gu ran ça e efi cá cia
dos atos ju rí di cos” (Lei nº 8.935/94, art. 1º),
cons ti tu em ór gãos pú bli cos ti tu la ri za dos por
agen tes que se qua li fi cam, na pers pec ti va
das re la ções que man têm com o Esta do,
como tí pi cos ser vi do res pú bli cos" (fls. 237).

..............................................................
“O pró prio exa me do vi gen te tex to

cons ti tu ci o nal per mi te con clu ir pela es ta ta li -
da de dos ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro e
re gis tra is, au to ri zan do, ain da, o re co nhe ci -
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men to de que os Ser ven tuá ri os in cum bi dos
do de sem pe nho des sas re le van tes fun ções
qua li fi cam-se como tí pi cos ser vi do res pú bli -
cos, pois (a) só po dem exer cer as ati vi da des 
em ques tão por de le ga ção do Po der Pú bli co 
(CF, art. 236, ca put), (b) es tão su je i tos, no
de sem pe nho de suas atri bu i ções fun ci o na is, 
à per ma nen te fis ca li za ção do Po der Ju di ciá -
rio (CF, art. 236, § 1º) e (c) de pen dem, para
in gres so na ati vi da de no ta ri al e de re gis tro,
de pré via pro va ção em con cur so pú bli co de
pro vas e tí tu los (CF, art. 236, § 3º), que
cons ti tui, no ma gis té rio da dou tri na, o ins tru -
men to des ti na do à se le ção de quem se em -
pe nha a in gres sar nos qua dros do ser vi ço
pú bli co... ”(José Cre tel la Jú ni or, “Co men tá ri -
os à Cons ti tu i ção de 1988, vol. IX/4626,
1993, Fo ren se Uni ver si tá ria).

Essas no tas, as so ci a das ao fato de
que a fi xa ção de emo lu men tos re la ti vos aos
atos pra ti ca dos pe los ser vi ços no ta ri a is e de 
re gis tro sub me te-se às nor mas ge ra is emi ti -
das em lei da União Fe de ral (art. 236, § 2º),
con fir mam, de ma ne i ra bas tan te ex pres si va, 
a ori en ta ção ju ris pru den ci al já con so li da da
no âm bi to do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral so -
bre a ma té ria em ques tão, in clu si ve no que
se re fe re ao re co nhe ci men to de que os ti tu -
la res de Ser ven ti as não ofi ci a li za das – por -
que os ten tam a con di ção de fun ci o ná ri os
pú bli cos em sen ti do lato – es tão su je i tos,
em tema de apo sen ta do ria com pul só ria por
im ple men to de ida de, ao mes mo re gi me
cons ti tu ci o nal apli cá vel aos ser vi do res pú bli -
cos em ge ral (RTJ 126/550, Rel . Min. Octá -
vio Ga lot ti-RDA 54/281, Rei. Min. Luís Ga lot -
ti , fls. 239 e 240)."

Assim, con clui o Pre si den te do Se na do 
Fe de ral, “em ra zão do en ten di men to do mi -
nan te no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral so bre a
ma té ria apo sen ta do ria de ti tu lar de ser ven -
tia ex tra ju di ci al e con si de ran do a atri bu i ção
des ta Pre si dên cia de ze lar pela cons ti tu ci o -
na li da de das pro po si ções que tra mi tam no
Se na do Fe de ral (RI art. 48, 11), en ca mi nho
a Vos sa Exce lên cia, para re e xa me, se as -
sim en ten der a dou ta Co mis são de Cons ti tu -
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 86, de 1996, que re gu la men ta 
o art. 236 da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do 
so bre os ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro",

de vi da men te acom pa nha do de có pia do
acór dão do STF so bre a ADIN nº 378-5-ES
(Me di da Li mi tar)."

II – Voto

Pa re ce-nos in te i ra men te opor tu na e per ti nen te
a ma ni fes ta ção do Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Se na dor Antô nio Car los Ma ga lhães. Com efe i to, Sua
Exce lên cia agiu las tre a do nas atri bu i ções que lhe são 
con fe ri das pelo Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral. Este, ao tra tar das atri bu i ções que são co me ti das
ao Pre si den te da Casa, as sim es ta be le ce, ver bis:

“Art. 48. Ao Pre si den te com pe te:
(.......)
XI – im pug nar as pro po si ções que lhe

pa re çam con trá ri as à Cons ti tu i ção, às leis,
ou a este Re gi men to, res sal va do ao au tor
re cur so para o Ple ná rio, que de ci di rá após a 
au diên cia da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia;"

Nes ses ter mos, o Pre si den te do Se na do en ca -
mi nha a esta Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 86, de 1996, para re e xa -
me. Impor ta lem brar, a essa al tu ra, o tex to do art. 236
da Cons ti tu i ção Fe de ral:

“Art. 236. Os ser vi ços no ta ri a is e de re -
gis tro se rão exer ci dos em ca rá ter pri va do,
por de le ga ção do Po der Pú bli co.

§ 1º Lei re gu la rá as ati vi da des, dis ci pli -
na rá a res pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal dos
no tá ri os, dos ofi ci a is de re gis tro e de seus
pre pos tos, e de fi ni rá a fis ca li za ção de seus
atos pelo Po der Ju di ciá rio.

§ 2º Lei fe de ral es ta be le ce rá nor mas
ge ra is para a fi xa ção de emo lu men tos re la ti -
vos aos atos pra ti ca dos pe los ser vi ços no ta -
ri a is e de re gis tro.

§ 3º O in gres so na ati vi da de no ta ri al e
de re gis tro de pen de de con cur so pú bli co de
pro vas e tí tu los, não se per mi tin do que qual -
quer ser ven tia fi que vaga, sem aber tu ra de
con cur so de pro vi men to ou de re mo ção, por 
mais de seis me ses."

Enten de mos que a in cons ti tu ci o na li da de do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 86, de 1996, se nos re ve -
la à me di da que os ti tu la res de ser ven ti as ex tra ju di ci -
a is, no con tex to da Cons ti tu i ção de 1988, qua li fi -
cam-se, como afir ma o Mi nis tro Cel so de Mel lo, como
“tí pi cos ser vi do res pú bli cos” ou como “ser vi do res pú -
bli cos em sen ti do lato”. O De pu ta do José Ge no í no,
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por seu tur no, as si na lou, du ran te os de ba tes a res pe i to
da ma té ria na Câ ma ra dos De pu ta dos: “evi den ci an do a
na tu re za de ser vi ço pú bli co da pres ta ção sob aná li se, é
o Po der Pú bli co cons ti tu í do que: a) é ti tu lar dos ser vi ços
que de le ga, me di an te re a li za ção do con cur so pú bli co;
b) de tém o po der de fis ca li za ção des ses ser vi ços; e c) é 
ti tu lar de Fé Pú bli ca que de le ga, em ca rá ter ir re vo gá vel,
con so an te dis po si ção con ti da no art. 3º da Lei nº 8.935,
de 18 de no vem bro de 1994".

Acres cen ta ria, ain da, con for me cons ta do acór -
dão do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que as ser ven ti as ex -
tra ju di ci a is são man ti das por emo lu men tos, que são ta -
xas. Ta xas são tri bu tos co bra dos, sa bem to dos, em ra -
zão da pres ta ção de ser vi ços pú bli cos es pe cí fi cos.

Impor ta as si na lar, por fim, a in con ve niên cia e o
equí vo co de o Con gres so Na ci o nal pra ti car a cha ma -
da “in ter pre ta ção au tên ti ca” do tex to cons ti tu ci o nal,
tão con de na da pela dou tri na, ao va ler-se da le gis la -
ção in fra cons ti tu ci o nal , re gu la do ra e/ou in te gra do ra,
para re ve lar o real sen ti do do tex to cons ti tu ci o nal. A
le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal  su je i ta-se à Car ta Mag -
na, des ti na-se a apli cá-la, não a ex pli cá-la.

Res ta, ain da, es pa ço aber to para uma dis cus -
são mais apro fun da da a res pe i to do mé ri to da pro po -
si ção sob exa me. Caso se con clua por sua per ti nên -
cia e opor tu ni da de, a es pé cie le gis la ti va há bil para vi -
a bi li zar a idéia se ria uma pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção que al te ras se a re da ção de seu art. 236.

Con clu í mos, em face do ex pos to, pela in cons ti -
tu ci o na li da de do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 86, de
1996. So mos, as sim, con quan to re co nhe ça mos os
bons pro pó si tos que ani mam os que pro mo ve ram a
sua tra mi ta ção no Con gres so Na ci o nal, pelo seu ar -
qui va men to.

Sala da Co mis são, 27 de ou tu bro de 1999. – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra.

LESGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

*Art. 40. Aos ser vi do res ti tu la res de car gos efe ti -
vos da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os, in clu í das suas au tar qui as e fun da ções, e
as se gu ra do re gi me de pre vi dên cia de ca rá ter con tri -
bu ti vo, ob ser va dos cri té ri os que pre ser vem o equi lí -
brio fi nan ce i ro e atu a ri al e o dis pos to nes te ar ti go.

§ 1º Os ser vi do res abran gi dos pelo re gi me de
pre vi dên cia de que tra ta este ar ti go se rão apo sen ta -

dos, cal cu la dos os seus pro ven tos a par tir dos va lo res 
fi xa dos na for ma do § 3º.

I – por in va li dez per ma nen te, sen do os pro ven -
tos pro por ci o na is ao tem po de con tri bu i ção, ex ce to se 
de cor ren te de aci den te em ser vi ço, mo lés tia pro fis si -
o nal ou do en ça gra ve, con ta gi o sa ou in cu rá vel, es pe -
ci fi ca da em lei;

II – com pul so ri a men te, aos se ten ta anos de ida -
de, com pro ven tos pro por ci o na is ao tem po de con tri -
bu i ção;
....................................................................................

*EC nº 20/98

Art. 236. Os ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro são
exer ci dos em ca rá ter pri va do, por de le ga ção do po der 
pú bli co.

§ lº Lei re gu la rá as ati vi da des, dis ci pli na rá a res -
pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal dos no tá ri os, dos ofi ci a is 
de re gis tro e de seus pre pos tos, e de fi ni rá a fis ca li za -
ção de seus atos pelo Po der Ju di ciá rio.

§ 2º Lei fe de ral es ta be le ce rá nor mas ge ra is para 
fi xa ção de emo lu men tos re la ti vos aos atos pra ti ca dos 
pe los ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro.

§ 3º O in gres so na ati vi da de no ta ri al e de re gis -
tro de pen de de con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los,
não se per mi tin do que qual quer ser ven tia fi que vaga,
sem aber tu ra de con cur so de pro vi men to ou de re mo -
ção, por mais de seis me ses.
....................................................................................

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o re gi me ju rí di co dos
Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da União, das au -
tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe de ra is.

Art. 2º Para os efe i tos des ta lei, ser vi dor é a pes -
soa le gal men te in ves ti da em car go pú bli co.

Art. 3º Car go pú bli co é o con jun to de atri bu i ções
e res pon sa bi li da des pre vis tas na es tru tu ra or ga ni za -
ci o nal  que de vem ser co me ti das a um ser vi dor.

Pa rá gra fo úni co. Os car gos pú bli cos, aces sí ve is a
to dos os bra si le i ros, são cri a dos por lei, com de no mi na -
ção pró pria e ven ci men to pago pe los co fres pú bli cos,
para pro vi men to em ca rá ter efe ti vo ou em co mis são.
....................................................................................

Art. 40. Ven ci men to é a re tri bu i ção pe cu niá ria pelo 
exer cí cio de car go pú bli co, com va lor fi xa do em lei.

Pa rá gra fo úni co. Ne nhum ser vi dor re ce be rá, a
tí tu lo de ven ci men to, im por tân cia in fe ri or ao sa lá rio
mí ni mo.
....................................................................................
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Do cu men to ane xa do pela Se cre ta -
ria-Ge ral da Mesa, nos ter mos do art. 250
do Re gi men to Inter no. 

OF. Nº SF/1.013/97.

Em, 29 de se tem bro de 1997

Exmº Sr.
Se na dor Ber nar do Ca bral
DD. Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia
Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
A Pre si dên cia do Se na do Fe de ral re ce beu do

Su pre mo Tri bu nal Fe de ral – STF,  có pia do acór dão,
re la tó rio e voto pro fe ri do so bre a Me di da Li mi nar na
Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de – ADIN nº
1.378-5-ES, cujo Re la tor foi o Mi nis tro Cel so de Mel lo.

No voto do no bre Re la tor, em es pe ci al às fls. 237 
a 240, é re i te ra do o en ten di men to da Su pre ma Cor te
de que os ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro são de na tu -
re za es sen ci al men te es ta tal, ra zão pela qual os ti tu la -
res de car tó ri os ex tra ju di ci a is se qua li fi cam como tí pi -
cos ser vi do res pú bli cos, a eles se apli can do as mes -
mas re gras de apo sen ta do ria pre vis tas para os ser vi -
do res do Esta do.

Nes se sen ti do, são opor tu nas e es cla re ce do ras
as par tes do re fe ri do voto do Mi nis tro Cel so de Mel lo,
a se guir trans cri tas:

“Impõe-se en fa ti zar que as ser ven ti as
ex tra ju di ci a is, ins ti tu í das pelo Po der Pú bli co
para o de sem pe nho de fun ções téc ni co-ad -
mi nis tra ti vas des ti na das ”a ga ran tir a pu bli ci -
da de, au ten ti ci da de, se gu ran ça e efi cá cia
dos atos ju rí di cos." (Lei nº 8.935/94, art. 1º),
cons ti tu em ór gãos pú bli cos ti tu la ri za dos por
agen tes que se qua li fi cam, na pers pec ti va
das re la ções que man têm com o Esta do,
como tí pi cos ser vi do res pú bli cos." (fls. 237)

.............................................................
“O pró prio exa me do vi gen te tex to

cons ti tu ci o nal per mi te con clu ir pela es ta ta li -
da de dos ser vi ços no ta ri a is e re gis tra is, au -
to ri zan do, ain da, o re co nhe ci men to de que
os Ser ven tuá ri os in cum bi dos do de sem pe -
nho des sas re le van tes fun ções qua li fi -
cam-se como tí pi cos ser vi do res pú bli cos,
pois (a) só po dem exer cer as ati vi da des em
ques tão por de le ga ção do Po der Pú bli co
(CF, art. 236, ca put), (b) es tão su je i tos, no
de sem pe nho de suas atri bu i ções fun ci o na is, 

à per ma nen te fis ca li za ção do Po der Ju di ciá -
rio (CF, art. 236, § 1º) e (c) de pen dem, para
o in gres so na ati vi da de no ta ri al e de re gis -
tro, de pré via apro va ção em con cur so pú bli -
co de pro vas e tí tu los (CF, art. 236, § 3º),
que cons ti tui, no ma gis té rio da dou tri na, o
ins tru men to des ti na do à se le ção de ”quem
se em pe nha a in gres sar nos qua dros do
ser vi ço pú bli co..." (José Cre tel la Jú ni or, “Co -
men tá ri os à Cons ti tu i ção de 1988", vol .
IX/4626, 1993, Fo ren se Uni ver si tá ria).

Essas no tas, as so ci a das ao fato de
que a fi xa ção de emo lu men tos re la ti vos aos
atos pra ti ca dos pe los ser vi ços no ta ri a is e de 
re gis tro sub me te-se às nor mas ge ra is es ta -
be le ci das em lei edi ta da pela União Fe de ral
(art. 236, § 2º), con fir mam, de ma ne i ra bas -
tan te ex pres si va, a ori en ta ção ju ris pru den ci -
al já con so li da da no âm bi to do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral so bre a ma té ria em ques tão,
in clu si ve no que se re fe re ao re co nhe ci men -
to de que os ti tu la res de Ser ven ti as não ofi -
ci a li za das _ por que os ten tam a con di ção de
fun ci o ná ri os pú bli cos em sen ti do lato _ es -
tão su je i tos, em tema de apo sen ta do ria
com pul só ria por im ple men to de ida de, ao
mes mo re gi me cons ti tu ci o nal apli cá vel aos
ser vi do res pú bli cos em ge ral (RTJ 126/550,
Rel. Min. Octá vio Gal lot ti _ RDA 54/281,
Rel. Min. Luís Gal lot ti )." (fls. 239 e 240)

Assim, em ra zão do en ten di men to do mi nan te
no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral so bre a ma té ria “apo -
sen ta do ria de ti tu lar de ser ven tia ex tra ju di ci al“ e
con si de ran do a atri bu i ção des ta Pre si dên cia de ze -
lar pela cons ti tu ci o na li da de das pro po si ções que tra -
mi tam no Se na do Fe de ral (RI, art. 48, 11) en ca mi -
nho a Vos sa Exce lên cia, para re e xa me se as sim en -
ten der a dou ta Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e
Ci da da nia, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 86, de
1996, que ”Alte ra o § ,lº do art. 39 da Lei nº 8.935,
de 18 de no vem bro de 1994, que re gu la men ta o art.
236 da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre os ser -
vi ços no ta ri a is e de re gis tro", de vi da men te acom pa -
nha do de có pia do acór dão do STF so bre a Adin nº
1.378-5-ES (Me di da Li mi nar).

Apro ve i to o en se jo para re no var a Vos sa Exce lên -
cia meus pro tes tos de ele va da es ti ma e con si de ra ção.

Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si -
den te do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Pro -
je tos de De cre tos Le gis la ti vos nºs 45 a 48, de 2001, li -
dos an te ri or men te, vão à Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, onde, nos ter mos do
art. 376, III, do Re gi men to Inter no, te rão pra zo de cin -
co dias úte is para re ce bi men to de emen das, fin do o
qual a re fe ri da Co mis são terá quin ze dias úte is, pror -
ro gá ve is por igual pe río do, para opi nar so bre as pro -
po si ções.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 72, DE  2001

Se nhor Pre si den te:
1. con si de ran do que esta Co mis são re ce beu a

mis são de pros se guir na in ves ti ga ção re la ti va às de nún -
ci as con tra o Se nhor Edu ar do Jor ge Cal das Pe re i ra;

2. con si de ran do que para esta in ves ti ga ção é ne -
ces sá rio que, em aten di men to ao prin cí pio da eco no mia 
pro ces su al, esta Co mis são te nha aces so às in ves ti ga -
ções já re a li za das no âm bi to do Mi nis té rio Pú bli co;

3. con si de ran do que no de po i men to que pres ta -
ram à Sub co mis são da CCJ os pro cu ra do res ma ni -
fes ta ram a ne ces si da de de o Se na do apro fun dar esta 
in ves ti ga ção e se dis pu se ram a co lo car à dis po si ção
des ta Casa os da dos por eles ob ti dos;

4. con si de ran do ser to tal men te des ca bi da, por
to dos os tí tu los, a re pe ti ção das di li gên ci as já efe tu a -
das no âm bi to dos ór gãos do Mi nis té rio Pú bli co;

5. con si de ran do que para a hi pó te se de que bra
do si gi lo ban cá rio, fis cal e te le fô ni co do se nhor Edu ar -
do Jor ge Cal das Pe re i ra, e de ou tros even tu a is as so -
ci a dos, de acor do com ju ris pru dên cia do STF, é ne -
ces sá ria fun da men ta ção que esta Co mis são ain da
não dis põe;

6. con si de ran do que esta in ves ti ga ção é as sun -
to po lí ti co-ad mi nis tra ti vo que, di u tur na e re i te ra da -
men te, tem sido ob je to de aten ção e de de se jo de es -
cla re ci men to da opi nião pú bli ca bra si le i ra;

7. con si de ran do, es pe ci al men te, que esta in ves -
ti ga ção se re fe re di re ta men te a au to ri da de que, à
épo ca dos acon te ci men tos, era ti tu lar não de ór gão
su bor di na do à Pre si dên cia da Re pú bli ca mas da pró -
pria Pre si dên cia da Re pú bli ca, es tan do con fi gu ra da,
as sim, a hi pó te se pre vis ta no art. 50, ca put, e pa rá -
gra fo se gun do do mes mo ar ti go, am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral,

Re quer-se, nos ter mos re gi men ta is, se jam so li -
ci ta das à Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca as se guin -
tes in for ma ções:

1. có pia de in te i ro teor dos au tos dos in qué ri -
tos, e/ou dos pro ce di men tos, re la ti vos a Edu ar do
Jor ge Cal das Pe re i ra, em cur so no Mi nis té rio Pú bli -
co no Dis tri to Fe de ral ou em São Pa u lo;

2. se no cur so das in ves ti ga ções re a li za das o
Mi nis té rio Pú bli co pôde con fir mar:

a) a ve ra ci da de da in for ma ção de que
Edu ar do Jor ge Cal das Pe re i ra hos pe dou-se
na casa do juiz Ni co lau dos San tos Neto,
em Mi a mi, Esta dos Uni dos;

b) em qua is li ga ções, das re a li za das
pelo juiz Ni co lau dos San tos Neto para os
te le fo nes de Edu ar do Jor ge Cal das Pe re i ra,
hou ve con ta to real, e qua is os tem pos re a is
de con ver sa ção, em con tra po si ção aos tem -
pos de ta ri fa ção;

c) a exis tên cia de imó vel de pro pri e da -
de de Edu ar do Jor ge Cal das Pe re i ra em
Boca Ra ton, no Esta do da Fló ri da, Esta dos
Uni dos;

d) os ou tros “in dí ci os” re fe ri dos pe los
pro cu ra do res no seu de po i men to.

3. se o Ministério Público efetuou diligências
para localizar o senhor João Alberto Peixoto, com
que resultado e se recebeu qualquer informação
capaz de ajudar na sua localização;

4. re la ção de to dos os pro ces sos, in qué ri tos,
pro ce di men tos ou si mi la res que tra mi tam ou tra mi ta -
ram no âm bi to do Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe -
de ral nos úl ti mos cin co (5) anos, com in di ca ção da
ori gem, au tor, ob je to, réu, res pon sá ve is no Mi nis té -
rio Pú bli co, ob je to da apu ra ção, data do iní cio e sta -
tus atu al.

Sala das Ses sões, 9 de mar ço de 2001. – Se -
na dor Ro me ro Jucá.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa, para de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:
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REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO Nº 73, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
1. con si de ran do que a Co mis são de Fis ca li za -

ção e Con tro le re ce beu a mis são de pros se guir na in -
ves ti ga ção re la ti va às de nún ci as con tra o se nhor
Edu ar do Jor ge Cal das Pe re i ra;

2. con si de ran do que para esta in ves ti ga ção é
ne ces sá rio que, em aten di men to ao prin cí pio da eco -
no mia pro ces su al, esta Co mis são te nha aces so às in -
ves ti ga ções já re a li za das no âm bi to do Mi nis té rio Pú -
bli co;

3. con si de ran do que no de po i men to que pres ta -
ram à Sub co mis são da CCJ os pro cu ra do res ma ni -
fes ta ram a ne ces si da de de o Se na do apro fun dar esta 
in ves ti ga ção;

4. con si de ran do ser to tal men te des ca bi da, por
to dos os tí tu los, a re pe ti ção das di li gên ci as já efe tu a -
das;

5. con si de ran do que para a que bra do si gi lo
ban cá rio, fis cal e te le fô ni co do se nhor Edu ar do Jor ge
Cal das Pe re i ra, e de ou tros even tu a is as so ci a dos, de
acor do com ju ris pru dên cia do STF, é ne ces sá ria fun -
da men ta ção que esta Co mis são ain da não dis põe;

6. con si de ran do que esta in ves ti ga ção é as sun -
to po lí ti co-ad mi nis tra ti vo que, di u tur na e re i te ra da -
men te, tem sido ob je to de aten ção e de de se jo de es -
cla re ci men to da opi nião pú bli ca bra si le i ra;

7. con si de ran do, es pe ci al men te, que esta in ves -
ti ga ção se re fe re di re ta men te à au to ri da de que, à
épo ca dos acon te ci men tos, era ti tu lar não de ór gão
su bor di na do à Pre si dên cia da Re pú bli ca mas da pró -
pria Pre si dên cia da Re pú bli ca, es tan do con fi gu ra da,
as sim, a hi pó te se pre vis ta no art. 50, ca put, e pa rá -
gra fo se gun do do mes mo ar ti go, am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

Re que i ro, nos ter mos do dis pos to no art. 50, ca -
put, e § 2º do mes mo ar ti go, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na dos com o § 2º do ar ti go 4º da Lei
Com ple men tar nº 105, de 10 de ja ne i ro de 2001, com o
art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, e
em con for mi da de com o Ato da Mesa nº 1, de 2001,
que o Mi nis té rio da Fa zen da de ter mi ne que o Ban co
Cen tral re me ta ao Se na do Fe de ral a re la ção de to dos
os de pó si tos, de qua is quer es pé ci es, ori un dos dos re -
cur sos do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho de São Pa u lo 
(TRT-SP), cons tan tes do ras tre a men to já re a li za do
pelo mes mo Ban co Cen tral, nas con tas de:

Ex-Se cre tá rio-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, Sr. Edu ar do Jor ge Cal das Pe re i ra, de sua es po sa,

a Srª Lí di ce Co e lho da Cu nha Cal das Pe re i ra; de Fer -
nan do Jor ge Cal das Pe re i ra, Só cio da MCI – Mar ke -
ting. Estra té gia e Co mu ni ca ção Insti tu ci o nal Ltda.; de 
Mar cos Jor ge Cal das Pe re i ra e Ruy Jor ge Cal das Pe -
re i ra, am bos só ci os do Escri tó rio Cal das Pe re i ra
Advo ga dos e Con sul to res Asso ci a dos; de Ivan Car los 
Ma cha do Ara gão, Pre si den te da Meta Par ti ci pa ções
e de Cláu dio Albu quer que Ha i da mus e Edu ar do São
Cle men te, am bos só ci os da Meta Par ti ci pa ções; de
Cláu dio de Ara ú jo Fa ria, ex-Che fe de Ga bi ne te da Se -
cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca e só cio da 
LC Fa ria Con sul to ria; de Edson So a res Fer re i ra, só cio 
da DTC – Di rect To Com pany S/A; de José Ca e ta no
de Fi gue i re do, só cio da Me ta cor Admi nis tra ção e Cor -
re ta gem de Se gu ros; de Hé lio Ro sas, ex-De pu ta do
Fe de ral pelo PMDB; de Jair Bi la chi , ex-Pre si den te da
Pre vi; de Ma no el Pin to, Pre si den te da Ali an ça do Bra -
sil; de Ma ria De lith Ba la ban, Di re to ra do Se brae; de
José Ma ria Mon te i ro, ex-Pre si den te da Co sesp; de
Jú lio Cé sar Fi gue i re do e Sér gio Cas tro, am bos di re to -
res da Co sesp; de Pe dro Pe re i ra de Fre i tas e Vi cen te
de Pa u la Alves da Cu nha, res pec ti va men te, Pre si -
den te e Di re tor Téc ni co da SASSE Cia., Na ci o nal de
Se gu ros Ge ra is e de Nel son Luiz de Andra de Co réia,
pro pri e tá rio da ECAL, sen do as mo vi men ta ções ban -
cá ri as re la ti vas ao pe río do de ja ne i ro de 1995 a ju lho
de 2000.

Sala das Ses sões, 9 de mar ço de 2001. – Se na -
dor Ro me ro Jucá.

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

REQUERIMENTO Nº 74, DE 2001

Se nhor Pre si den te,

1. Con si de ran do que a Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le re ce beu a mis são de pros se guir na in -
ves ti ga ção re la ti va às de nún ci as con tra o Se nhor
Edu ar do Jor ge Cal das Pe re i ra;

2. Con si de ran do que para esta in ves ti ga ção é
ne ces sá rio que, em aten di men to ao prin cí pio da eco -
no mia pro ces su al, esta Co mis são te nha aces so às in -
ves ti ga ções já re a li za das;

3. Con si de ran do que no de po i men to que pres ta -
ram à Sub co mis são da CCJ os pro cu ra do res ma ni -
fes ta ram a ne ces si da de de o Se na do apro fun dar esta 
in ves ti ga ção;

4. Con si de ran do ser to tal men te des ca bi da, por
to dos os tí tu los, a re pe ti ção das di li gên ci as já efe tu a -
das no âm bi to dos Órgãos da Admi nis tra ção Pú bli ca;
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5. Con si de ran do que para a que bra do si gi lo
ban cá rio, fis cal e te le fô ni co do Se nhor Edu ar do Jor ge
Cal das Pe re i ra, e de ou tros even tu a is as so ci a dos, de
acor do com ju ris pru dên cia do STF, é ne ces sá ria fun -
da men ta ção que esta Co mis são ain da não dis põe;

6. Con si de ran do que esta in ves ti ga ção é as sun -
to po lí ti co-ad mi nis tra ti vo que, di u tur na e re i te ra da -
men te, tem sido ob je to de aten ção e de de se jo de es -
cla re ci men to da opi nião pú bli ca bra si le i ra;

7. Con si de ran do, es pe ci al men te, que esta in -
ves ti ga ção se re fe re di re ta men te à au to ri da de que, à
épo ca dos acon te ci men tos, era ti tu lar não de ór gão
su bor di na do à Pre si dên cia da Re pú bli ca mas da pró -
pria Pre si dên cia da Re pú bli ca, es tan do con fi gu ra da,
as sim, a hi pó te se pre vis ta no art. 50, ca put, e pa rá -
gra fo se gun do do mes mo ar ti go, am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral,

Re que i ro, nos ter mos do dis pos to no art. 50, ca -
put, e § 2º do mes mo ar ti go, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na dos com o § 2º do ar ti go 4º da Lei
Com ple men tar nº 105, de 10 de ja ne i ro de 2001, com
o art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, e 
em con for mi da de com o Ato da Mesa nº 1, de 2001,
que o Mi nis té rio da Fa zen da, atra vés da Se cre ta ria da 
Re ce i ta Fe de ral, pres te as se guin tes in for ma ções:

– se, na au di to ria fis cal re a li za da em re la ção ao
Sr. Edu ar do Jor ge Cal das Pe re i ra e sua es po sa Lí di ce 
Co e lho da Cu nha Cal das Pe re i ra, por so li ci ta ção do
Mi nis té rio Pú bli co em Go iás ou na que la re a li za da a
pe di do do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, em 2000, foi en -
con tra da qual quer evi dên cia de so ne ga ção fis cal, en -
ri que ci men to ilí ci to ou exis tên cia de pa tri mô nio in -
com pa tí vel com os ren di men tos de cla ra dos.

Sala das Ses sões, 9 de mar ço de 2001. –  Ro -
me ro Jucá.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re -
que ri men tos li dos vão à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, que terá o pra zo má xi mo de duas 
re u niões or di ná ri as 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 das so li ci ta ções, nos
ter mos do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, por
vin te mi nu tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape sar des ta tem pes ta -
de po lí ti ca que es ta mos atra ves san do, eu não po de -
ria de i xar de tra zer ao ple ná rio do Se na do um de ba te
que jul go ser da ma i or im por tân cia e que jul go ser ina -
diá vel para o apro fun da men to de uma im por tan te dis -
cus são. Essa dis cus são en vol ve um aler ta às au to ri -
da des bra si le i ras e deve con si de rar aqui lo que há de
po si ti vo quan to às po lí ti cas pú bli cas do Bra sil em re la -
ção ao as sun to.

O Se na dor José Sar ney, de ma ne i ra mu i to fe liz,
tam bém abor da hoje o mes mo as sun to em ar ti go pu -
bli ca do no jor nal Fo lha de S.Pa u lo. O ar ti go, in ti tu la -
do ”Um Ce mi té rio em Na i ró bi“, diz res pe i to a essa po -
lí ti ca vi o len ta e per ver sa de mo no pó lio das mul ti na ci -
o na is em re la ção aos me di ca men tos para tra ta men to
e con tro le da gran de pan de mia de Aids que afli ge o
pla ne ta.

Faço ques tão de fa zer a le i tu ra do iní cio do ar ti -
go do Se na dor José Sar ney:

Um ce mi té rio em Na i ró bi.

A Áfri ca san gra. ”Como dói“, lem bran -
do Dru mont. É uma re a li da de cru el, car re ga -
da de re vol ta e de co mo ção. O con ti nen te
está con de na do pela pan de mia da Aids, que 
se alas tra e atin ge 20% da po pu la ção.

Em de ter mi na do tre cho de seu ar ti go, o Se na -
dor cita uma fra se ex pres si va e for te de um pa dre, de
um mis si o ná rio que atua na Áfri ca, Pa dre Ange lo:
”Estou far to de fa zer en ter ros“. Esse é um qua dro que
está ex plí ci to aos olhos da hu ma ni da de, in ques ti o ná -
vel em sua re a li da de.

O Bra sil en tra de uma ma ne i ra dis tin ta no
dia-a-dia da po lí ti ca in ter na ci o nal, e isso é re co nhe ci -
do em um ar ti go elo gi o so do jor nal The New York Ti -
mes, pu bli ca do há me nos de três se ma nas, onde é
ana li sa da a si tu a ção da Aids no pla ne ta e onde se
con si de ra o pro gra ma bra si le i ro de con tro le da Aids
como o me lhor do mun do. É re co nhe ci da a po lí ti ca de
pre ven ção mu i to es for ça da por par te dos ór gãos de
sa ú de do Bra sil, uma po lí ti ca que en vol ve um de ba te
aber to com a so ci e da de e que pro cu ra di mi nu ir o pre -
con ce i to em re la ção ao tema da se xu a li da de. É ci ta do
tam bém um pro je to de lei – ele tem de ser re co nhe ci do
–, de au to ria do Se na dor José Sar ney, que im põe a
obri ga ção de dis tri bu ir gra tu i ta men te os me di ca men tos
do cha ma do co que tel anti-Aids para os pa ci en tes ví ti -
mas da do en ça. São es sas me di das as res pon sá ve is
por esse êxi to ad mi rá vel no ce ná rio in ter na ci o nal. Ao
mes mo tem po, é fe i ta uma aná li se de toda essa pres -
são des ca bi da, ir ra ci o nal e cru el por par te das mul ti na -
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ci o na is em re la ção aos pa í ses que que rem es ta be le cer
uma po lí ti ca de auto-su fi ciên cia ou, pelo me nos, de
apo io à dig ni da de hu ma na em re la ção ao aces so a me -
di ca men tos e ao con tro le da do en ça.

Tra go este as sun to, lem bran do que, pelo me nos 
há três se ma nas, a im pren sa bra si le i ra e a in ter na ci o -
nal não se can sam de pu bli car ma té ri as so bre o as -
sun to, en fa ti zan do a ca pa ci da de ex tra or di ná ria que o
Bra sil hoje pos sui para con ter o avan ço da do en ça no
País. Tal al vo ro ço cul mi nou com o re cen te ace no da
União Eu ro péia em apo i ar a fa bri ca ção de si mi la res
de me di ca men tos de con tro le do HIV, da tu ber cu lo se
e tam bém da ma lá ria pe los pa í ses mais po bres.

Nes sa li nha, a de ci são dos eu ro pe us en tra em
cho que fron tal com a po si ção pro ten ci o nis ta ado ta da
pe los nor te-ame ri ca nos, que, há bem pou co, in gres -
sa ram com uma ação na Orga ni za ção Mun di al do Co -
mér cio (OMC), ques ti o nan do a le ga li da de da prá ti ca
bra si le i ra. No fun do, ques ti o nam a le gi ti mi da de da lei
bra si le i ra so bre pro pri e da de in te lec tu al (a fa mi ge ra da 
Lei das Pa ten tes), que per mi te, des de 1996, a có pia
da fór mu la de qual quer pro du to es tran ge i ro que te nha 
sido ven di do no mer ca do in ter no até 1997. Ora, a su -
pos ta ile ga li da de da pi ra ta ria far ma co ló gi ca bra si le i ra
se sus ten ta em ba ses ex tre ma men te hu ma ni tá ri as,
sob a jus ta ale ga ção de que, so men te as sim, o Bra sil
re ú ne con di ções mí ni mas para ban car os cus tos de
tão cara me di ca ção para uma po pu la ção ex pres si va
de in fec ta dos.

Sr. Pre si den te, no en tan to, para ser mais ho nes -
to com a re cen te his tó ria po lí ti ca bra si le i ra, cabe es -
cla re cer que a Lei das Pa ten tes, quan do san ci o na da
em 1996, não con sis tia, em ab so lu to, em algo fa vo rá -
vel ao Bra sil. Pelo con trá rio, tal lei ha via sido im pos ta
ao Con gres so Na ci o nal por for ça e in ter ven ção di re ta
do en tão Pre si den te dos Esta dos Uni dos, Bill  Clin ton,
in te res sa do em pre ser var os in te res ses da in dús tria
far ma cêu ti ca, que tão bem fi nan ci a ra a sua cam pa -
nha pre si den ci al.

À épo ca, cri ti cou-se mu i to a não-in clu são de
duas in dis pen sá ve is sal va guar das, re co men da das
pela pró pria OMC: de um lado, a cláu su la da fa bri ca -
ção lo cal, que de ter mi na ria o re co nhe ci men to da pa -
ten te se o pro du to fos se fa bri ca do no país e, de ou tro,
a cláu su la do in ter reg no, que da ria cin co anos para a
in dús tria na ci o nal se adap tar à com pe ti ção. Nada foi
pro vi den ci a do na que le mo men to, pre ju di can do gra -
ve men te a in dús tria far ma co quí mi ca bra si le i ra e des -
na ci o na li zan do os me di ca men tos. Con se qüen te men -
te, isso tudo de sem bo cou em au men to dos pre ços
dos re mé di os e em lar go de sem pre go na in dús tria do

ramo. Não é por aca so, por tan to, que vá ri os pa í ses
até hoje não apro va ram leis de pa ten tes.

Mes mo as sim, o Bra sil atra ves sa fase mu i to fa -
vo rá vel no ce ná rio in ter na ci o nal di an te dos úl ti mos
acon te ci men tos. Com o apo io de cla ra do, a Co mis são
Eu ro péia se com pro me te a ini ci ar um de ba te no âm bi -
to da OMC para com pa ti bi li zar os acor dos re la ci o na -
dos à le gis la ção de pro te ção de pa ten tes e os ob je ti -
vos de pro te ção sa ni tá ria nos pa í ses po bres e em de -
sen vol vi men to. Mais que isso, os go ver nos eu ro pe us,
se gun do os úl ti mos no ti ciá ri os, ma ni fes ta ram o de se -
jo de es ta be le cer, ofi ci al men te, um sis te ma de pre ços
di fe ren ci a dos. Isso faz sen ti do quan do se tem cons -
ciên cia de que, no fi nal do ano pas sa do, a Aids afe ta -
va mais de 36 mi lhões de pes so as no mun do in te i ro,
en tre ho mens, mu lhe res e cri an ças.

Nes sa pers pec ti va, o Ban co Mun di al revê as
som bri as pre vi sões que es ti pu lou no iní cio da dé ca da
de 90 para o Bra sil e já ad mi te o êxi to da so lu ção bra -
si le i ra no com ba te à epi de mia. Do ra van te, tal vez os
seus téc ni cos se sen si bi li zem com a ur gên cia des se
com ba te e des ti nem re cur sos mais vul to sos para as
re giões po bres mais afe ta das pela epi de mia. Vale
res sal tar que, já em 1994 e 1998, o Ban co Mun di al
de sem bol sou duas par ce las de US$400 mi lhões cada 
para fi nan ci ar nos sas cam pa nhas anti-Aids.

No Bra sil, se gun do o Mi nis té rio da Sa ú de, o to tal 
de con ta mi na dos está aba i xo da me ta de do que foi
es ti ma do pelo Ban co Mun di al na que la épo ca. Na ver -
da de, as mor tes de cor ren tes da Aids re du zi ram-se
em 50%, con for me in for ma ções do co or de na dor do
pro gra ma de com ba te à do en ça do Mi nis té rio da Sa ú -
de, Pa u lo Te i xe i ra. Para tan to, o Go ver no bra si le i ro
gas tou, em 2000, R$600 mi lhões na dis tri bu i ção do
co que tel de me di ca men tos, aten den do 100 mil por ta -
do res do ví rus HIV. Des se to tal de re cur sos, 56% fo -
ram di re ci o na dos a gas tos com a im por ta ção dos
qua tro re mé di os ain da não pro du zi dos no país.

Em todo caso, tes te mu nha re pre sen ta ti va des se 
su ces so é a si tu a ção da Casa da Aids em São Pa u lo,
em que dos 38 le i tos dis po ní ve is para in ter na ção ne -
nhum se en con tra ocu pa do no mo men to. Atu al men te, 
o aten di men to se faz sem atro pe los no am bu la tó rio,
de i xan do num am bi en te de ”fe liz oci o si da de“ as qua -
tro de ze nas de in fec to lo gis tas, den tis tas, of tal mo lo -
gis tas e as sis ten tes so ci a is da ins ti tu i ção. No ca das -
tro da Casa, re gis tram-se ape nas qua tro mil pa ci en -
tes. Tal des cri ção pode ser mu i to bem es ten di da às
de ma is 630 uni da des de aten di men to es pa lha das
Bra sil aden tro, sem que se co me tam com pro me te do -
ras dis tor ções.
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Isso, no ta vel men te, con tras ta com o qua dro ve -
ri fi ca do no res to dos pa í ses que com põem o Ter ce i ro
Mun do. A Aids ain da é a prin ci pal ca u sa de mor te de
adul tos em di ver sos pa í ses da Áfri ca, da Ásia, do Ca -
ri be e na Rús sia. Não por aca so, o Se cre tá rio-Ge ral
da ONU, Kofi  Anan, de cla rou re cen te men te que a vi -
tó ria bra si le i ra se deu gra ças à de ci são de fa bri car lo -
cal men te os re mé di os con tra o ví rus da Aids sem au -
to ri za ção dos la bo ra tó ri os que os de sen vol ve ram.

De qual quer for ma, na Amé ri ca La ti na, os pa í -
ses ca ri be nhos são clas si fi ca dos como os que têm as
mais ele va das pro por ções de por ta do res do ví rus HIV 
e de en fer mos adul tos em re la ção à po pu la ção adul ta
to tal. No Ha i ti, a Aids está di zi man do mais de 5% dos
adul tos, en quan to, nas Ba ha mas, a taxa che ga a 4%
da mes ma fa i xa po pu la ci o nal. No mes mo pas so, Gu a -
te ma la, Hon du ras e Be li ze exi bem um de sen vol vi -
men to rá pi do da do en ça en tre os he te ros se xu a is.

No caso es pe cí fi co da Gu a te ma la, o Mi nis té rio
da Sa ú de da que le país in for mou, no fi nal do ano
2000, que cer ca de 50 mil pes so as se en qua dram na
con di ção de so ro po si ti vos. Lá, ao con trá rio do Bra sil,
a epi de mia está em pro ces so de vi ru len ta ace le ra ção, 
con tra o qual o mo de lo bra si le i ro fun ci o na ria, cer ta -
men te, como um ex ce len te an tí do to. Enquan to isso
não se tor nar re a li da de, di fi cil men te os gua te mal te -
cos de i xa rão de ocu par o se gun do lu gar em nú me ro
de ca sos e de con tá gio na Amé ri ca Cen tral.

Espe ci a lis tas con fir mam que a dis tri bu i ção gra -
tu i ta des ses me di ca men tos no Bra sil de sem pe nhou
um pa pel cru ci al no pro gra ma de con tro le da do en ça.
Para fa bri car os com pos tos quí mi cos, re cor reu-se li -
te ral men te à có pia das re ce i tas dos la bo ra tó ri os ri cos. 
Isso se ex pli ca na me di da em que se sabe que os cus -
tos de im por ta ção dos re mé di os cor res pon dem a
qua se dez ve zes mais que aque les com pu ta dos com
a prá ti ca da as sim anun ci a da pi ra ta ria. De fato, des de
1996, o Go ver no bra si le i ro vem pro ce den do à dis tri -
bu i ção dos de no mi na dos co que téis anti-Aids, que
con sis tem na com bi na ção de 12 re mé di os cu jas ma -
té ri as-pri mas se ori gi nam, ma jo ri ta ri a men te, na Chi -
na e na Índia. 

Nes sa co ra jo sa em pre i ta da, o Bra sil vem con -
tan do com a sim pa tia e o apo io di re to de cer ca de 600 
or ga ni za ções não-go ver na men ta is, que pres tam ser -
vi ço aos so ro po si ti vos na for ma de tra ta men to e do
apren di za do na ri go ro sa to ma da de me di ca men to.
Para as ONGs, a op ção é mu i to cla ra e jus ta, pois, se
ti ves se que pa gar pe los me di ca men tos, cada do en te
es ta ria gas tan do cer ca de R$18 mil por ano, o que
eqüi va le a três ve zes a ren da per ca pi ta bra si le i ra.

Ora, por trás des sa dis cus são es con de-se na tu -
ral men te a ques tão de li ca da da que bra de pa ten tes de
re mé di os. Isso en vol ve, ne ces sa ri a men te, a per ver sa
es tru tu ra de po der que ca rac te ri za a in dús tria far ma -
cêu ti ca mun di al. A efi cá cia do pro gra ma bra si le i ro está
na de ci são de ofe re cer o me lhor tra ta men to a qual quer
do en te, pelo me nor pre ço, tra tan do a epi de mia como
um caso de ca la mi da de pú bli ca. Por con ta dis so e para
de ses pe ro dos la bo ra tó ri os, o Bra sil não tem he si ta do
em as si nar con vê ni os de co o pe ra ção com Ango la, Mo -
çam bi que, Gu i né-Bis sau, São Tomé e Prín ci pe.

Vi san do a ne u tra li zar a ação hu ma ni tá ria bra si -
le i ra e se pre ve nin do con tra o des res pe i to aber to à Lei 
das Pa ten tes, a in dús tria far ma cêu ti ca – como bem
no ti ci ou a re vis ta Veja – tem ape la do à fir ma ção de
con vê ni os para ba i xar pre ços em pa í ses po bres. Exí -
mi os ca pi ta lis tas, seus re pre sen tan tes ne go ci am se -
pa ra da men te com cada go ver no e ja ma is di vul gam os 
va lo res acer ta dos. Na ver da de, as ONGs acu sam os
la bo ra tó ri os de ne go ci a rem se cre ta men te pre ços dos 
re mé di os com o ní ti do pro pó si to de ex tra ir o ma i or be -
ne fí cio pos sí vel. No meio des sa sór di da tá ti ca, en con -
tram-se as gi gan tes mul ti na ci o na is an glo-sa xô ni cas,
como Gla xo-Smith Kli ne e a Pfi zer.

Para tais com pa nhi as far ma cêu ti cas, a tá ti ca se
jus ti fi ca pelo sim ples fato de que não há con tro le so bre
a real des ti na ção dos me di ca men tos ven di dos aos con -
ti nen tes po bres a pre ços ba i xos. Argu men tam, ade ma -
is, que, na ma i o ria das ve zes, os re mé di os ter mi nam por 
se rem ne go ci a dos no mer ca do ne gro.

No con ti nen te afri ca no, o qua dro epi dê mi co é de 
vi o len ta ca la mi da de pú bli ca. Se gun do re la tó rio di vul -
ga do an tes do Car na val pela ONU, a Aids pro vo ca rá
até o ano 2000 uma re du ção de 20 anos na mé dia de
ex pec ta ti va de vida nos pa í ses afri ca nos mais afe ta -
dos pela epi de mia. Mais que isso, o es tu do da ONU
de mons tra que 88% das pes so as por ta do ras do ví rus
HIV vi vem em ape nas 45 pa í ses do pla ne ta, dos qua -
is 35 se lo ca li zam na Áfri ca sub sa a ri a na. O im pac to
da Aids na de mo gra fia afri ca na tor na-se es pe ci al -
men te gra ve em nove pa í ses, onde a por cen ta gem de 
po pu la ção con ta mi na da é su pe ri or a 14%.

Na Áfri ca do Sul, por exem plo, a in ci dên cia da
Aids so bre a fa i xa adul ta de sua po pu la ção al can çou,
em 1999, a ater ra do ra mar ca dos 20%. Se gun do da -
dos di vul ga dos pela pró pria Orga ni za ção Mun di al de
Sa ú de, de uma po pu la ção adul ta (en tre 15 e 49 anos)
es ti ma da em pou co mais de 20 mi lhões de ha bi tan -
tes, o país já re gis tra qua se qua tro mi lhões e meio de
sul-afri ca nos in fec ta dos. E o que é pior: des se nú me -
ro co los sal, mais da me ta de se re fe re a ca sos que
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aco me te ram mu lhe res. Como é sa bi do, a Áfri ca do
Sul é cam peã mun di al em mor tes por Aids, sem que
se pos sa vis lum brar no cur to pra zo ou tro ho ri zon te
que não o agra va men to da tra gé dia.

Sr. Pre si den te, di an te do ex pos to, sin to-me na
obri ga ção de re co nhe cer que o Bra sil, em bo ra não
es te ja con du zin do, no ge ral, um po lí ti ca pú bli ca de sa -
ú de a con ten to, vem-se lar ga men te des ta can do no
com ba te à Aids. Na re a li da de, pu dé ra mos nós, os
bra si le i ros, ter mos po lí ti cas pú bli cas mais ar ro ja das,
mais so ci al men te avan ça das e mais in ter na ci o nal -
men te eman ci pa das em to das as áre as de in ter ven -
ção do Esta do. Em suma, que a fe liz ex pe riên cia do
Go ver no Fe de ral no cam po da Aids lhe sir va de ins pi -
ra ção para ou tras es fe ras de atu a ção da au to ri da de
pú bli ca, para as qua is nada, ou qua se nada, tem sido
fe i to.

Acre di to ain da, Sr. Pre si den te, que de ve mos
apren der uma li ção que tem am pa ro e en con tra nos
om bros da Ciên cia a sua re le vân cia e o seu gran de
en si na men to. Uma das ma i o res pen sa do ras de Bi oé -
ti ca des te País, que se en con tra hoje na Ba hia, a Drª
Eli a ne de Aze ve do, ex pres sa que o li mi te mo ral da
Ciên cia deve ser a dig ni da de hu ma na. Pen so que o
Bra sil nes sa po lí ti ca a fa vor do con tro le, da pre ven ção 
e da di mi nu i ção dos ca sos de Aids tem ado ta do esta
cons ciên cia e esta tese: o li mi te mo ral da Ciên cia
deve ser a dig ni da de hu ma na. Assim, ne nhu ma mul ti -
na ci o nal pode im por con di ções pro te ci o nis tas que ve -
nham a pre ju di car a dig ni da de das pes so as que são
ví ti mas des sa pan de mia que já atin ge 20% das re -
giões da Áfri ca.

Acre di to que a li ção é o re co nhe ci men to de que
é pos sí vel fa zer po lí ti ca pú bli ca à al tu ra da dig ni da de
hu ma na e é pos sí vel pen sar em uma re la ção sa ú -
de/do en ça co lo can do o in te res se pú bli co e o in te res -
se do ci da dão aci ma dos in te res ses eco nô mi cos.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

Mí dia Impres sa

Fo lha de S. Pa u lo

José Sar ney

Um ce mi té rio em Na i ró bi

A Áfri ca san gra. “Como dói,” lem bran do Drum mond. É uma 
re a li da de cru el, car re ga da de re vol ta e de co mo ção. O con ti nen te
está con de na do pela pan de mia da Aids, que se alas tra e atin ge
20% da po pu la ção.

Pa dre Ânge lo, des ses mis si o ná ri os que con so mem a vida
pra ti can do a ca ri da de, en car re ga do de um or fa na to de cri an ças
ai dé ti cas em Na i ró bi, no Quê nia, ex pri me seu de sen can to numa
ex pres são de de sa len to: “Estou far to de fa zer en ter ros.” É que ele 
não tem me i os de ad qui rir me di ca men tos, e a Áfri ca vive em ex -
tre ma po bre za, ab so lu ta das po pu la ções e fran cis ca na dos go -
ver nos.

Pois foi jus ta men te ali que o mo no pó lio das mul ti na ci o na is, 
as qua is de têm as pa ten tes de fa bri ca ção dos re mé di os que com -
ba tem a Aids, re sol veu de fen der os prin cí pi os da pro pri e da de in -
te lec tu al, dan do-lhes ins tru men tos de ma nu ten ção de um acer to
de pre ços, tor nan do es ses me di ca men tos mu i to ca ros e ina ces sí -
ve is aos do en tes, o que im pos si bi li ta po lí ti cas de sa ú de que vi -
sem à dis tri bu i ção gra tu i ta des sas dro gas.

O The New York Ti mes pu bli cou há al gu mas se ma nas um 
ca der no com um ba lan ço da si tu a ção da Aids. Abre a re por ta gem 
com um elo gio ao pro gra ma bra si le i ro, con si de ra do o me lhor do
mun do, que al can çou sig ni fi ca ti vo con tro le da do en ça com ações
pre ven ti vas e tra ta men to. O se gre do do mo de lo bra si le i ro é a dis -
tri bu i ção gra tu i ta dos me di ca men tos, o co que tel que ini be a pro li -
fe ra ção do ví rus. Te nho a fe li ci da de de ter sido o au tor do pro je to
de lei que tor nou gra tu i to o for ne ci men to des sas dro gas. O Mi nis -
té rio da Sa ú de não só se en car re gou de cum prir a lei como agre -
gou ações e pro gra mas pre ven ti vos, de tal modo que hoje seu
tra ba lho é re fe rên cia mun di al.

Acon te ce que o nos so pro gra ma está ame a ça do pe los
mes mos la bo ra tó ri os que, ago ra, que rem im pe dir que se pro du -
zam es ses me di ca men tos na Áfri ca do Sul e que se ini cie lá uma
po lí ti ca ma ci ça de dis tri bu i ção gra tu i ta dos re mé di os aos do en tes.

Para dar o tom da dis po si ção mo no po lis ta dos la bo ra tó ri -
os, o De par ta men to de Co mér cio dos Esta dos Uni dos co mu ni cou 
ao Bra sil que o país foi co lo ca do numa “lis ta de ob ser va ção” em
face de nos sa lei per mi tir o “li cen ci a men to com pul só rio de re mé -
di os” em si tu a ções ca la mi to sas de ne ces si da de. Mas o cer co não 
para aí. Os ame ri ca nos aca bam de in clu ir na agen da da Re u nião
de Qu é bec o item “pro pri e da de in te lec tu al e pa ten tes,” que ren do
im por à Amé ri ca La ti na du ras leis que as se gu rem o con tro le des -
se ren do so mer ca do dos re mé di os con tra a Aids. Na Orga ni za ção 
Mun di al de Co mér cio, idên ti ca pro vi dên cia foi to ma da com a
aber tu ra de um pa i nel para dis cu tir esse as sun to O que eles de -
se jam com tudo isso? Que nin guém fa bri que es ses re mé di os,
por que se rão pu ni dos como co pi a do res de pa ten tes.

De nada vale a ale ga ção de ra zões hu ma ni tá ri as, só in te -
res sa o lu cro. É pos sí vel en ten der um mun do glo ba li za do com es -
sas leis con tra a vida, fe i tas para as se gu rar o mo no pó lio dos ri -
cos? O Bra sil deve de fen der sua po lí ti ca de pro du zir es ses me di -
ca men tos, usan do nos sa prer ro ga ti va de li be ra ção com pul só ria.

E le var aos or ga nis mos in ter na ci o na is a ban de i ra hu ma ni -
tá ria, de re sis tên cia a essa in jus ta po lí ti ca de “di re i tos ex clu si vos
de pa ten tes.”

As con quis tas da ciên cia de vem ser pa tri mô nio da hu ma ni -
da de. A ou tra in ter pre ta ção eno ja.

––––––––––––––
José Sar ney es cre ve as sex tas-fe i ras nes ta co lu na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra, por 20
mi nu tos.
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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, nes -
ta sex ta-fe i ra, gos ta ria de te cer al guns co men tá ri os
so bre epi só di os acon te ci dos no País nes ta se ma na
que pas sou. 

Foi uma se ma na que co me çou com a per da do
Go ver na dor Má rio Co vas. Aliás, como não tive opor -
tu ni da de de, no ple ná rio do Se na do, re gis trar o meu
sen ti men to a res pe i to des sa per da, já que não es ti ve
pre sen te na ses são de ter ça-fe i ra que se trans for mou
em ho me na gem a ele, em vir tu de de ter ido ao seu ve -
ló rio, gos ta ria ape nas de di zer o se guin te: eram pú bli -
cas e no tó ri as as di ver gên ci as en tre o Par ti do dos Tra -
ba lha do res e Má rio Co vas. Mu i tas ve zes es sas di ver -
gên ci as ex pli ci ta vam-se até de for ma bas tan te dura,
como, aliás, é o tem pe ra men to do PT e era o tem pe -
ra men to de Co vas. Mas, sem dú vi da al gu ma, a His tó -
ria do Bra sil mos tra que em to dos os mo men tos da
nos sa his tó ria po lí ti ca em que es ti ve ram, de um lado,
o ar bí trio e, do ou tro, a de mo cra cia; de um lado, a cor -
rup ção, do ou tro, a éti ca na po lí ti ca; en fim, to das as
ve zes em que se deu essa di co to mia, o PT e Má rio
Co vas es ti ve ram do mes mo lado. Por isso é que, de
for ma mu i to sin ce ra, o nos so Par ti do la men ta a per da
do gran de pa u lis ta, do gran de bra si le i ro Má rio Co vas.

E exa ta men te a par tir des sa di co to mia en tre a
éti ca e a cor rup ção é que aca ba ram se de sen vol ven -
do os fa tos po lí ti cos des ta se ma na.

Ontem, ti ve mos a opor tu ni da de de as sis tir a um
pro nun ci a men to, a uma en tre vis ta do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so que nos de i xou mu i to pre o -
cu pa dos. Não vou en trar nas tro cas de far pas, nas di -
ver gên ci as en tre Fer nan do Hen ri que Car do so e Anto -
nio Car los Ma ga lhães. O que me sur pre en de é que só 
ago ra, seis anos de po is, o Pre si den te da Re pú bli ca
ve nha des co brir que Anto nio Car los Ma ga lhães te nha 
sido um po lí ti co ali a do à Di ta du ra; ou seja, só seis
anos de po is é que ele clas si fi ca isso como en tu lho
au to ri tá rio, en tu lho da Di ta du ra, que tem que ser var ri -
do. Du ran te es ses seis anos, con vi ve ram de for ma
mu i to fra ter na, in clu si ve o Pre si den te da Re pú bli ca
mu i tas ve zes uti li zou-se da aju da do cha ma do en tu -
lho au to ri tá rio para se li vrar de in ves ti ga ções que po -
de ri am co lo cá-lo em cons tran gi men to.

Mas o que me pre o cu pa, prin ci pal men te, é um
tre cho da en tre vis ta do Pre si den te, quan do Sua Exce -
lên cia fala de CPI, di zen do que con si de ra rá um ato de 
des le al da de se al gum ali a do as si nar o re que ri men to
de cri a ção da CPI. E acres cen ta que até en ten de a
Opo si ção fazê-lo, prin ci pal men te essa que acre di ta

que fa zer opo si ção é cri ar CPIs para so la par a de mo -
cra cia. Isso é mu i to pre o cu pan te, prin ci pal men te vin -
do de quem vem. 

Te mos to das as crí ti cas ao Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so, mas re co nhe ce mos o seu pas sa -
do, a sua atu a ção de mi li tan te em de fe sa das ca u sas
de mo crá ti cas. Re co nhe ce mos seu pas sa do de Se na -
dor ci o so das prer ro ga ti vas do Se na do e do Con gres -
so Na ci o nal, prer ro ga ti vas es sas que in clu em a ta re fa 
de in ves ti gar e de fis ca li zar o Exe cu ti vo.

Sur pre en de-nos ain da mais es sas de cla ra ções
quan do com pa ra mos com ou tros fa tos da vida po lí ti ca 
do en tão Se na dor Fer nan do Hen ri que Car do so. Está
cer to que o Pre si den te já dis se para que es que ça mos 
o que ele es cre veu e o que ele fa lou, mas sem pre é
bom lem brar.

Ontem, na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -
le, tive a opor tu ni da de de ler al guns tre chos de um
pro nun ci a men to e faço ques tão de re pe ti-los nes te
ple ná rio. Di zem que não tem sen ti do se cri ar uma CPI
para in ves ti gar es sas de nún ci as, que são me ra men te
de nún ci as da im pren sa, que são fa tos re quen ta dos,
fa tos ve lhos, e que a CPI tem que ter um fato mu i to
bem de ter mi na do para ser ins ta la da. 

Ora, esta Casa já cri ou e ins ta lou uma CPI cujo
ob je ti vo, mais ge né ri co, im pos sí vel. Foi ins ta la da uma 
CPI, por meio do Pro je to de Re so lu ção nº 22, de
1988, cujo ob je ti vo era ”in ves ti gar, em pro fun di da de,
as de nún ci as de ir re gu la ri da des, in clu si ve cor rup ção,
na Admi nis tra ção Pú bli ca, ul ti ma men te tor na das tão
no tó ri as pe los me i os de co mu ni ca ção“. No pa rá gra fo
úni co é ex pli ci ta da a com pe tên cia da co mis são:
”Iden ti fi car res pon sa bi li da des no se tor da Admi nis tra -
ção Pú bli ca, em de cor rên cia de qual quer tipo de cor -
rup ção“.

Esse pro je to de re so lu ção era en ca be ça do pelo
Se na dor Car los Chi a rel li , do PFL, e con ti nha a as si -
na tu ra do en tão Se na dor Fer nan do Hen ri que Car do -
so, do Se na dor Jor ge Bor nha u sen e do en tão Se na -
dor Má rio Co vas, que, sem dú vi da al gu ma, se es ti ves -
se ain da en tre nós, as si na ria no va men te. O Re la tor
des se pro je to de re so lu ção em ple ná rio foi o Se na dor
Cha gas Ro dri gues, do PMDB do Pi a uí, que dis se no
seu re la tó rio:

Não apu rar as de nún ci as po de rá ser
en ten di do pela so ci e da de como des ca so ou
co ni vên cia, o que não se ria ad mis sí vel,
pois, no pri me i ro caso, sig ni fi ca ria o caos
ad mi nis tra ti vo e, no se gun do, in tu i to de be -
ne fi ci ar o in fra tor.
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Não se pode per ma ne cer omis so ante
tal qua dro, pos to que, com tão can den tes
acu sa ções, ou há in jus ti ças, por in ver da de,
e o acu sa dor é um ca lu ni a dor e deve ser
des mas ca ra do e pu ni do, ou a de nún cia é
ver da de i ra e o cor rup to pre ci sa ser iden ti fi -
ca do como cul pa do e ri go ro sa men te pu ni do.

Quem era o Lí der do PMDB que en ca mi nhou fa -
vo ra vel men te ao pro je to de re so lu ção? O Se na dor
Fer nan do Hen ri que Car do so, que dis se o se guin te:

Como Lí der da Ban ca da do PMDB,
ma ni fes to o meu apo io a essa ini ci a ti va do
Se na dor Car los Chi a rel li  e ao pa re cer do
Se na dor Cha gas Ro dri gues. Pa re ce-nos in -
dis pen sá vel que, em ma té ria de tal re le vân -
cia, cujo in te res se é do País e, por tan to, do
Go ver no, tudo se es cla re ça, e o Se na do não 
pode omi tir-se.

Con ti nua, en tão, o sa u do so Se na dor Fer nan do
Hen ri que Car do so:

O ob je ti vo ex pos to pelo Se na dor Car -
los Chi a rel li  em seu re que ri men to, e ago ra
re fe ren da do pelo Se na dor Cha gas Ro dri -
gues, é cla ro, auto-ex pli ca ti vo e não re quer
ne nhu ma con si de ra ção adi ci o nal.

O que é que o Se na dor Fer nan do Hen ri que Car -
do so en ten dia como ”cla ro e auto-ex pli ca ti vo“? Inves -
ti gar e apu rar res pon sa bi li da des no se tor da Admi nis -
tra ção Pú bli ca, em de cor rên cia de qual quer tipo de
cor rup ção.

Con ti nua o Se na dor, di zen do uma fra se que
sem pre re pe ti mos aqui quan do pro po mos a ins ta la -
ção de uma CPI: 

Não se tra ta, de for ma al gu ma, de uma 
po si ção a pri o ri do Se na do. Tra ta-se do
cum pri men to es tri to das nos sas fun ções
cons ti tu ci o na is. (...) é in dis pen sá vel que o
po der de fis ca li za ção seja exer ci do em toda
a ple ni tu de pelo Se na do da Re pú bli ca.

E se gue-se o bri lhan te fi nal do Lí der da ma i or
Ban ca da nes ta Casa:

O fato de ter mos o Par ti do da Ma i o ria
e de sus ten tar mos o Go ver no, ao con trá rio
de nos ini bir, leva-nos a apro var ma ni fes ta -
ção des sa na tu re za, por que o Go ver no de -
se ja o es cla re ci men to ca bal dos fa tos, e, se
não o de se jar, não é de mo crá ti co.

Ora, por esse dis cur so do Se na dor Fer nan do
Hen ri que Car do so só po de mos che gar a uma con clu -
são: a de que o Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so não é de mo crá ti co, por que Sua
Exce lên cia en ten de, nes te mo men to, que aba la ria a
de mo cra cia a ins ta la ção de uma CPI. Uma CPI, vol to
a re gis trar, que não tem a ge ne ra li da de da CPI ins ta -
la da em 1988 e que ti nha o apo io do en tão Se na dor
Fer nan do Hen ri que Car do so. Aque la Co mis são se
des ti na va a in ves ti gar cor rup ção na Admi nis tra ção
Pú bli ca – toda e qual quer cor rup ção. Esta não! Esta -
mos le van tan do al guns fa tos mu i to bem de ter mi na -
dos. Se exis te mais de um fato de ter mi na do é por que
al guns de les não fo ram in ves ti ga dos na épo ca em
que fo ram de nun ci a dos. Nós, por exem plo, pro pu se -
mos a CPI da Pri va ti za ção da Te le brás, na épo ca do
gram po, e ago ra sur gem mais de nún ci as re la ti vas a
pro pi nas no pro ces so de for ma ção de um con sór cio
que aca bou ga nhan do a Te le mar. Pro pu se mos a ins -
ta la ção de uma CPI para in ves ti gar as re la ções pe ri -
go sas do Sr. Edu ar do Jor ge, não só na obra do TRT
de São Pa u lo, mas em re la ção a uma sé rie de ou tros
ne gó ci os. E se esse as sun to vol ta é por que esse é um 
ca dá ver in se pul to, é um es que le to que con ti nua no
ar má rio e que o Con gres so Na ci o nal não se dis pôs,
no mo men to opor tu no, a fa zer a in ves ti ga ção.

Por tan to, ao con trá rio do que diz hoje o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, CPI não é para
so la par a de mo cra cia. CPI é, como di zia o en tão Se -
na dor Fer nan do Hen ri que Car do so, para ga ran tir que
o Con gres so Na ci o nal exer ça o seu in dis pen sá vel po -
der de fis ca li za ção, em toda a sua ple ni tu de.

Essa é a pro pos ta da Opo si ção. E va mos con ti -
nu ar in sis tin do na sua exe cu ção, por que en ten de mos
que o Con gres so Na ci o nal não pode fi car sem exer -
cer, na sua ple ni tu de, as suas prer ro ga ti vas. 

Esta é uma Casa Le gis la ti va, sim! Esta é uma
Casa en car re ga da de ela bo rar leis, sim! Mas en tre as
prer ro ga ti vas do Con gres so – e não é me nos im por -
tan te – está a de fis ca li zar e in ves ti gar. Essa fun ção
está ex pres sa na Cons ti tu i ção e no Re gi men to do Se -
na do Fe de ral, e te mos a ta re fa de re a li zá-la. Po rém,
não por meio da que la pan to mi ma que vi mos on tem,
onde a re u nião da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le foi trans for ma da num te a tro.

Aliás, já tive opor tu ni da de de de mons trar aqui,
com nú me ros e fa tos que não fo ram con tes ta dos, que
a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le tem-se re u ni -
do ape nas nos mo men tos em que pro po mos uma
CPI. Nes ses ca sos, diz-se que se está in ves ti gan do e
apu ran do as de nún ci as, quan do os fa tos mos tram
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que, no se gun do se mes tre do ano pas sa do, essa Co -
mis são só se re u niu duas ve zes: uma, para apro var o
re que ri men to para ou vir as pes so as re la ci o na das ao
caso Edu ar do Jor ge – que nun ca fo ram ou vi das; e ou -
tra, para apro var as emen das da Co mis são ao Orça -
men to Ge ral da União.

Ontem, vi mos aque la pan to mi ma ten tan do mis -
tu rar duas ques tões ab so lu ta men te di fe ren tes, que
são a sus pe i ta de vi o la ção do pa i nel do Se na do Fe de -
ral na vo ta ção de cas sa ção do man da to do ex-Se na -
dor Luiz Este vão e as de nún ci as de cor rup ção no Go -
ver no. Já de mons tra mos de for ma mu i to cla ra que se
tra ta de dois te mas ab so lu ta men te se pa ra dos e que
têm que ser in ves ti ga dos em fó runs se pa ra dos. A
ques tão re la ti va à sus pe i ta de que o pa i nel te nha sido
vi o la do en vol ve sus pe i ção so bre o com por ta men to
éti co de um Se na dor e, por tan to, tem que ser apu ra da 
no Con se lho de Éti ca, onde já exis te uma de nún cia
for mu la da pela Opo si ção. Aliás, que ro apro ve i tar para 
fa zer uma res sal va, por que em um dos jor na is de hoje 
– não me lem bro qual –, em fun ção das in ter ven ções
fe i tas on tem na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, 
está dito que hou ve di ver gên cia en tre o Se na dor Ro -
ber to Fre i re e mim. Não hou ve, em mo men to ne nhum, 
essa di ver gên cia. Enten de mos que a au di ção da que -
la fita, de for ma al gu ma, es cla re ce o epi só dio; so mos
con tra o ar qui va men to por si só do epi só dio, como
pro pôs o Se na dor Wal deck Orne las. Enten de mos que 
esse epi só dio tem que ser apu ra do no foro com pe ten -
te, que é o Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar,
com bi na do com a au di to ria téc ni ca, que já está sen do 
fe i ta pela Mesa do Se na do, para ver se é ou não pos -
sí vel vi o lar o pa i nel, e, caso po si ti vo, se esse pa i nel foi 
ou não vi o la do. Não se pode mis tu rar esse as sun to,
que é um as sun to in ter no do Se na do, que diz res pe i to 
ex clu si va men te ao Con se lho de Éti ca e De co ro Par la -
men tar, com os as sun tos re la ti vos a de nún ci as en vol -
ven do o Po der Exe cu ti vo, que têm que ser apu ra das
numa co mis são par la men tar de in qué ri to con vo ca da
para esse fim.

Por tan to, Sr. Pre si den te, gos ta ría mos de, nes ta
sex ta-fe i ra, que é uma ses são mais tran qüi la, re a fir -
mar que con ti nu a re mos co le tan do as si na tu ras para a
ins ta la ção da co mis são par la men tar de in qué ri to.
Con cla ma mos to dos os Se na do res des ta Casa, por -
que in sis ti mos que essa não é uma di co to mia en tre
Go ver no e Opo si ção; não é uma po si ção que visa so -
la par a de mo cra cia, como dis se, de ma ne i ra mu i to in -
fe liz, o Pre si den te da Re pú bli ca; é uma po si ção que
visa for ta le cer as prer ro ga ti vas do Se na do Fe de ral. E
qual quer me di da que vise for ta le cer as prer ro ga ti vas

do Con gres so e do Se na do, ao con trá rio do que diz o
Pre si den te, visa for ta le cer a de mo cra cia, e não so la -
pá-la.

Mais uma vez, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, te mos 20 as si na tu ras no Se na do – a Opo si ção
con ta ape nas com 16 Se na do res. Espe ra mos ain da,
na se ma na que vem, con se guir as sete as si na tu ras
que fal tam para que seja ins ta la da essa co mis são
par la men tar de in qué ri to, a fim de que o Se na do,
como di zia o sa u do so Se na dor Fer nan do Hen ri que
Car do so, pos sa exer cer, na sua ple ni tu de, o seu in dis -
pen sá vel po der de fis ca li za ção.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao 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.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, cre io que seja mu i to útil e mu i to in te res -
san te a re a fir ma ção das pa la vras do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so fe i ta pelo Se na dor José
Edu ar do Du tra on tem, na Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le, e hoje, nes te Ple ná rio. 

A ins ta la ção des sa CPI, além de po der pu nir
pes so as que des vi a ram re cur sos pú bli cos e de es cla -
re cer as de nún ci as que são fe i tas por mem bros do
Go ver no de par te a par te – quan do o PMDB acu sa
Mi nis tros do PFL de ir re gu la ri da des, cor rup ção e trá fi -
co de in fluên cia, e o PFL acu sa in te gran tes do PMDB
do mes mo fato –, apu ra rá tudo isso. 

Mas, mais im por tan te do que apu rar isso é evi tar 
que ou tros cri mes acon te çam no Go ver no. É im pres -
si o nan te como o Pre si den te quer que tudo con ti nue
como está. Ele vem te i man do nes ta tese de que tem
que pri va ti zar ago ra as ge ra do ras de ener gia do nos -
so País. Acho que é a úl ti ma co i sa que fal ta pri va ti zar,
por que já ven deu todo o sis te ma te le fô ni co bra si le i ro,
as si de rúr gi cas, as mi ne ra do ras, os ban cos de to dos
os Esta dos do Bra sil, ex ce to três ou qua tro, bem
como as cen tra is elé tri cas, com ex ce ção da do Esta -
do do Ama pá, que não per mi tiu a ven da. Enfim, já
ven deu qua se tudo que ti nha este País. Res tam ago ra 
as ge ra do ras de ener gia bra si le i ras: Fur nas, Ele tro -
nor te. Des co nhe cem-se as ra zões pe las qua is Sua
Exce lên cia te i ma em pri va ti zá-las. 

Pre si de aqui a ses são o Se na dor Edi son Lo bão,
que tem a mes ma po si ção de to dos os Par la men ta res 
do Nor te e da Ban ca da do Nor des te do Bra sil, ou
seja, to dos con trá ri os à pri va ti za ção da Ele tro nor te. O 
pró prio Pre si den te da Câ ma ra ma ni fes tou-se con trá -
rio à pri va ti za ção de Fur nas. Enfim, te nho lido mu i tas
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ma ni fes ta ções con trá ri as à pri va ti za ção des sas em -
pre sas ge ra do ras de ener gia. Mes mo as sim, o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que te i ma em pri va ti zá-las a
qual quer cus to. Gos ta ría mos de com pre en der qual a
ra zão, o que está por traz dis so. Tal vez, Se na dor José
Edu ar do Du tra, a CPI pos sa nos es cla re cer. Não há
nada, ab so lu ta men te nada, que jus ti fi que o ab sur do
des sa in sis tên cia. 

A no vi da de que tra go so bre o as sun to é que, an -
te on tem, o Pre si den te anu lou o de cre to que res pon -
sa bi li za va o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia no pro ces -
so de pri va ti za ção, trans fe rin do essa res pon sa bi li da -
de para a Co mis são Na ci o nal de Pri va ti za ção do
BNDES, que está li ga da ao Mi nis tro do De sen vol vi -
men to, Alci des Tá pi as, para que a co i sa ande, por que
no Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia não con se guiu ir
para fren te.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço,
com mu i ta sa tis fa ção, V. Exª, Se na dor José Edu ar do
Du tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Ade mir Andra de, so bre esse as sun to, tam -
bém, lem brei-me de ou tro tre cho da en tre vis ta de on -
tem do Pre si den te, quan do ele fala da pri va ti za ção.
Sua Exce lên cia diz o se guin te, es pe ci fi ca men te so bre 
Fur nas: ”Na cam pa nha, eu di zia que iria pri va ti zar, e o 
povo me ele geu“. Isso é men ti ra! No pri me i ro man da -
to do Pre si den te, vol ta e meia eu mos tra va o li vri nho
Mãos à obra, o li vro do pro gra ma do pri me i ro go ver -
no. E o que es ta va lá em re la ção à ener gia elé tri ca?
Que que ria a par ti ci pa ção do ca pi tal pri va do na ins ta -
la ção e cons tru ção de no vas usi nas – o que era
bem-vin do! Se o Esta do tem ca pa ci da de de fi nan ci a -
men to para cons tru ir no vas usi nas, en tão nada mais
na tu ral que se atra ia o ca pi tal pri va do para cons -
truí-las. Mas em mo men to al gum Sua Exce lên cia fa la -
va que iria ven der as atu a is. Até por que essa his tó ria
de pri va ti zar ge ra do ras de ener gia elé tri ca de ori gem
hi dráu li ca não tem pa ra le lo em ne nhum lu gar do mun -
do, nem nos Esta dos Uni dos, que é o país mais pri va -
tis ta do mun do. É ló gi co que lá a ma i or par te da ge ra -
ção de ener gia elé tri ca é de ori gem tér mi ca, mas eles
têm uma ca pa ci da de de ge ra ção de ener gia elé tri ca
de ori gem hi dráu li ca que, em ter mos per cen tu a is, é
pe que na, mas em ter mos ab so lu tos é ma i or que a do
Bra sil. Nos Esta dos Uni dos, to das as em pre sas de
ener gia elé tri ca do vale do Ten nes see são pú bli cas,
mu ni ci pa is ou es ta du a is. Sabe-se, prin ci pal men te na
Chesf, que to das as suas usi nas, à ex ce ção de uma,

es tão ao lon go do rio São Fran cis co. Por tan to, pri va ti -
zar a Chesf sig ni fi ca, na prá ti ca, pri va ti zar o rio, por -
que é ela que vai ter o con tro le da sua va zão, es ta be -
le cen do todo o seu con tro le. Não há pa ra le lo nem nos
Esta dos Uni dos. E o Pre si den te da Re pú bli ca, pri me i -
ro, men te quan do fala que ia pri va ti zar es sas em pre -
sas e foi ele i to com esse pro ble ma. Não é ver da de.
Sua Exce lên cia não di zia que ia pri va ti zar es sas em -
pre sas; di zia que ia atra ir ca pi tal para cons tru ir no vas
usi nas, o que se ria bem-vin do; se gun do, Sua Exce -
lên cia quer apli car uma co i sa que não tem pa ra le lo
em ne nhum ou tro lu gar do mun do. E, como diz um di -
ta do po pu lar, ”aqui lo que só tem no Bra sil e em ne -
nhum ou tro lu gar do mun do ou é ja bu ti ca ba ou é bes -
te i ra“. Cabe ao Con gres so Na ci o nal im pe dir que o
Pre si den te faça mais essa bes te i ra no nos so País.
Mu i to obri ga do. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – É por
isso, Se na dor José Edu ar do Du tra, que essa CPI pre -
ci sa ser ins ta la da. Ela é ne ces sá ria, o Bra sil exi ge, a
po pu la ção bra si le i ra quer que toda essa su je i ra, essa
lama que está sen do jo ga da, seja es cla re ci da. Escla -
re cer es ses fa tos evi den te men te im pe di rá essa bar -
ba ri da de que o Pre si den te quer co me ter con tra a Na -
ção bra si le i ra. 

Não con si go com pre en der a ra zão de ta ma nha
te i mo sia. Não con si go com pre en der a ra zão de tan to
em pe nho em uma ques tão a que toda a so ci e da de é
con trá ria, a que os Par la men ta res, re pre sen tan tes
das re giões onde es tão ins ta la das es sas ge ra do ras
de ener gia, são con trá ri os. Não vi ain da um Par la -
men tar do Nor te ou do Nor des te di zer que ace i ta a
pri va ti za ção des sas ge ra do ras de ener gia. Mas o Pre -
si den te te i ma em fazê-lo a qual quer cus to e a qual -
quer pre ço. E, ago ra, trans fe riu o po der de de ci são
so bre a ques tão para o BNDES, por que o Mi nis té rio
de Mi nas e Ener gia não con se guiu aten der a sua so li -
ci ta ção.

Ora, va mos re cor dar um pou co esse ab sur do
de se jo do Pre si den te da Re pú bli ca. Como dis se V.
Exª, Se na dor José Edu ar do Du tra, e eu te nho re pe ti -
do aqui, o Go ver no não tem o mí ni mo de co e rên cia, o
mí ni mo de ló gi ca. Faço um es for ço enor me para ter
boa von ta de com o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so e para ava li ar uma ou ou tra co i sa po si ti va
que te nha acon te ci do no Go ver no, para não ser
agres si vo, para não ser tão con trá rio. Mas, quan do
ve ri fi ca mos uma ati tu de des se tipo, che ga mos à con -
clu são de que este Go ver no é sub mis so a de ter mi na -
ções ex ter nas, que não tem ne nhum sen ti men to com
re la ção à dor e à ne ces si da de do povo bra si le i ro. 
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Lem bro-me do que esse Go ver no fez com os
ga rim pe i ros de Ser ra Pe la da, um ver da de i ro cri me,
uma bar bá rie, algo nun ca vis to an tes, nem na épo ca
da di ta du ra mi li tar, nem na épo ca de José Sar ney,
nem na épo ca de Fer nan do Col lor de Mel lo.

É um Go ver no to tal men te in sen sí vel. E, ago ra,
quer ven der a Ele tro nor te a qual quer cus to. Qu an do
falo em in co e rên cia – re pi to por que con si de ro ne ces -
sá rio o es cla re ci men to à opi nião pú bli ca – re fi ro-me
ao fato de, se o Go ver no quer ven der, não de ve ria es -
tar cons tru in do com re cur sos pró pri os. No sá ba do
pas sa do, no bre Se na dor Edi son Lo bão, es ti ve em vi -
si ta ofi ci al em Tu cu ruí, a con vi te do Di re tor da obra. A
se gun da fase da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí é uma obra
mo nu men tal, exe cu ta da com os me i os mais mo der -
nos de tec no lo gia. Ao lon go da sua his tó ria, a Ele tro -
nor te cri ou um know-how que não pode ser jo ga do
fora. A des tru i ção da Ele tro nor te, a ven da da Ele tro -
nor te sig ni fi ca jo gar fora todo um qua dro de pes so al e
de téc ni cos que, ao lon go de qua se duas dé ca das,
cons tru í ram um ní vel de co nhe ci men to que tal vez não 
exis ta igual em ne nhu ma par te do mun do. E o Go ver -
no quer en tre gar a tro co de nada. 

E o in te res san te, no bre Se na dor Jef fer son Pé -
res, é que são re cur sos da pró pria Ele tro nor te que es -
tão sen do co lo ca dos na cons tru ção da se gun da eta -
pa da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. A Hi dre lé tri ca tem, hoje, 
um fa tu ra men to anu al de mais de R$1 bi lhão. É pra ti -
ca men te lu cro lí qui do, que po de ria ser uti li za do nas
de ma is hi dre lé tri cas, para re gu lar as águas do Rio To -
can tins. Por que, mes mo fa zen do a se gun da fase ago -
ra, ela não vai fun ci o nar doze me ses inin ter rup tos. Ela 
vai fun ci o nar cer ca de seis me ses por ano com for ça
to tal, mas, nos ou tros seis me ses, de vi do à que da das 
águas, vai fun ci o nar par ci al men te. Por isso há ne ces -
si da de de cons tru ção de ou tras hi dre lé tri cas para
con tro lar o ní vel da água. 

Nós po de ría mos usar os re cur sos que ga nha -
mos com a Ele tro nor te para in ves tir na Hi dre lé tri ca de 
Belo Mon te, que será a se gun da ma i or hi dre lé tri ca do
pla ne ta, com o do bro da po tên cia de Tu cu ruí e vai ala -
gar uma área cin co ve zes me nor, por tan to, tra zen do
um pre ju í zo ao meio am bi en te mu i to me nor do que
Tu cu ruí trou xe, in com pa ra vel men te me nor do que
Bal bi na e Sa mu el, que fo ram de sas tres eco ló gi cos.
No en tan to, o Go ver no te i ma em ven der a ”ga li nha
dos ovos de ouro“. 

Falo em in co e rên cia por que, se ele que ria ven -
der, de ve ria ter bus ca do a ini ci a ti va pri va da para exe -
cu tar a se gun da eta pa da hi dre lé tri ca e não usar re -
cur sos pró pri os. Se ele quer cons tru ir Belo Mon te

para de po is ven dê-la tam bém, en tão, que cha me a
ini ci a ti va pri va da e dê a con ces são, para que ela
cons trua a hi dre lé tri ca com re cur sos pró pri os. Qu e rer
ven der de po is de pron ta...? Por que ele não con se -
guiu, ao lon go de qua tro anos, ne nhu ma em pre sa pri -
va da para exe cu tar a se gun da fase da Hi dre lé tri ca de
Tu cu ruí? Por que o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car -
do so, sa ben do que há um sub sí dio de US$200 mi -
lhões por ano às em pre sas de ele tro in ten si vo,
Albrás/Alu nor te, no Pará, e Alcoa, no Ma ra nhão, o
que re pre sen ta um pre ju í zo per ma nen te para a Ele -
tro nor te, ago ra, nes se pro ces so de pri va ti za ção, che -
ga ao ab sur do de trans fe rir esse sub sí dio para a Ele -
tro brás?! 

Ou o Pre si den te é um ho mem ex tre ma men te
mal in for ma do ou o Go ver no é ex tre ma men te mal-in -
ten ci o na do. E, ago ra, que rem ven der a Hi dre lé tri ca de 
Tu cu ruí por US$1,5 bi lhão, quan do ela cus tou ao Bra -
sil US$6,5 bi lhões e com um ser vi ço da dí vi da que,
fala-se, che gou a US$11 bi lhões. Ago ra es ta mos gas -
tan do mais US$1 bi lhão, to ta li zan do qua se US$12 bi -
lhões! Per gun to se isso não é cri me.

Ima gi ne, Se na dor Jef fer son Pé res, que es ta mos 
gas tan do, ago ra, em Tu cu ruí, R$2 bi lhões, o que equi -
va le a US$1 bi lhão, só na se gun da fase, em uma obra
que vem sen do fe i ta de ma ne i ra ab so lu ta men te cor re -
ta, com ava li a ções de em pre sas in ter na ci o na is que
con fir mam a qua li da de dos ser vi ços. Há ain da o cus to 
da cons tru ção da pri me i ra fase, que che gou a US$6,5 
bi lhões. E o Go ver no quer en tre gar tudo isso por
US$1,5 bi lhão! 

O que é que faz o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so in sis tir nis so? Que ra zões, que for ças
ex ter nas o obri gam a essa ati tu de? Não co nhe ço ne -
nhum país do mun do que te nha fe i to hi dre lé tri cas do
por te das que exis tem no Bra sil e que as te nha en tre -
gue à ini ci a ti va pri va da, para que ti ves se o con tro le
das águas, o con tro le de tudo!

Nos Esta dos Uni dos, como dis se o no bre Se na -
dor José Edu ar do Du tra, quem con tro la as hi dre lé tri -
cas são as For ças Arma das ame ri ca nas. Não é nem a 
so ci e da de ci vil. São as For ças Arma das que es tão
sob o co man do di re to do Pre si den te da Re pú bli ca. E,
aqui, o Pre si den te quer ven der o País in te i ro a tro co
de quê?

Ontem, li no jor nal uma re por ta gem so bre a
trans fe rên cia do po der de pri va ti za ção para o
BNDES, sob o con tro le do Con se lho Na ci o nal de De -
ses ta ti za ção. Di zia o ar ti go que Fur nas es ta ria ava li -
a da em 4 bi lhões, a Ele tro nor te in te i ra em tor no de 2
ou 3 bi lhões – não me re cor do bem – e há uma ou tra.
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V. Exª se lem bra, Se na dor Edu ar do Du tra? A re por ta -
gem se re fe re a três.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – A
Chesf.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Chesf,
Fur nas e Ele tro nor te. A mais cara cus ta ria 6 bi lhões; a 
ou tra, 4 e a úl ti ma, 3 bi lhões. So man do-se tudo, o va -
lor in te gral da ria em tor no de 11 bi lhões.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – V.
Exª me con ce de um apar te, Se na dor Ade mir Andra de?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Pois
não, Se na dor José Edu ar do Du tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
No apar te an te ri or, eu dis se que o Pre si den te da Re -
pú bli ca ha via men ti do quan do fa lou que iria pri va ti zar
Fur nas por que Sua Exce lên cia dis se isso em cam pa -
nha. E foi ele i to. No li vri nho Mãos à Obra, onde está
re di gi do o seu Pla no de Go ver no do pri me i ro man da -
to – que já uti li zei vá ri as ve zes –, na par te re fe ren te à
ener gia, lê-se exa ta men te aqui lo que eu dis se: ”...o in -
cen ti vo à par ti ci pa ção de ca pi ta is pri va dos nos no vos
in ves ti men tos“. No ca pí tu lo so bre pri va ti za ção: ”O pa -
pel do Esta do, como pro du tor de bens e ser vi ços,
será man ti do nas áre as es tra té gi cas, onde de ve rá ter
a ca pa ci da de de pro du zir com efi ciên cia, qua li da de e
pre ço com pe ti ti vos“. Por tan to, se ener gia elé tri ca não
é área es tra té gi ca, re al men te não sei o que é isso!
Mu i to obri ga do.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – É mu i -
to bom V. Exª es tar sem pre com esse li vri nho do Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e fa zer es sas ci -
ta ções, para que a opi nião pú bli ca com pre en da o
quan to um po lí ti co é ca paz de mu dar; e mu dar, in fe liz -
men te, para pior, para o lado mau. Não sei que po de -
res tem as cú pu las eco nô mi cas que con se guem
trans for mar uma pes soa, como o fi ze ram com o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, de ma ne i ra tão
ra di cal. 

Mas, a par de to dos os pro ble mas que cri a ri am a 
pri va ti za ção, va mos fa lar do di nhe i ro que se ar re ca da
com ela. O Pre si den te já ven deu tudo! Tudo o que o
Bra sil ti nha, o Pre si den te já ven deu; o Go ver no Fer -
nan do Hen ri que já ven deu. E aí vem a per gun ta, Se -
na dor Bel lo Par ga: para onde foi o di nhe i ro? O que se
fez com tan to di nhe i ro? 

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que pe gou este
País com uma dí vi da in ter na de R$60 bi lhões. Sabe V. 
Exª que, ao lon go dos seus seis anos de go ver no, a
ba lan ça co mer ci al bra si le i ra pra ti ca men te es te ve
numa si tu a ção de igual da de, de pa ri da de, ou seja, é
uma ba lan ça co mer ci al que não tem su pe rá vit des de

que o Pla no Real foi es ta be le ci do. Mu i to pelo con trá -
rio, te mos tido dé fi cits per ma nen tes. Ora, se não te -
mos su pe rá vit na ba lan ça co mer ci al, so mos obri ga -
dos a bus car al gu ma for ma de con se guir re cur sos ex -
ter nos para pa gar o ser vi ço da dí vi da ex ter na. E o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so fez uma op -
ção que, para nós, foi a pior de to das: Sua Exce lên cia
man te ve o com pro me ti men to do pa ga men to da dí vi -
da ex ter na au men tan do a dí vi da in ter na bra si le i ra por
in ter mé dio do es tí mu lo à es pe cu la ção fi nan ce i ra. 

Em de ter mi na das épo cas de cri se, che ga mos a
pa gar 49,5% de ju ros aos es pe cu la do res fi nan ce i ros, e
a dí vi da, que era de R$60 bi lhões, está hoje em R$540
bi lhões. Qu i nhen tos e qua ren ta bi lhões de re a is! 

Vou dar os da dos de 2000, vou re pe ti-los: em
2000, se gun do o ba lan ço das con tas dos Go ver no,
pa ga mos R$87,5 bi lhões de ser vi ço da dí vi da in ter na. 
O su pe rá vit pri má rio das con tas do Go ver no, em
2000, foi de R$38,5 bi lhões, o que sig ni fi ca que o Go -
ver no ar re ca dou mais do que gas tou. Veja V. Exª que
o Go ver no, no ano pas sa do, ar re ca dou da po pu la ção
mais do que gas tou: R$38,5 bi lhões. So bra ram no ca i -
xa do Go ver no R$38,5 bi lhões. Para onde fo ram?
Para o pa ga men to da dí vi da. A di fe ren ça en tre
R$87,5 bi lhões e R$37,5 bi lhões, que são R$39 bi -
lhões, acres cen ta mos à dí vi da. Acres cen ta mos! 

Essa dí vi da é uma bola de neve; essa dí vi da é
um san gues su ga das ne ces si da des do de sen vol vi -
men to da nos sa Pá tria e do povo bra si le i ro. Se, no
ano pas sa do, pa ga mos R$87 bi lhões; se o FMI está
exi gin do do nos so Go ver no um su pe rá vit pri má rio de
R$32 bi lhões/ano, e o Go ver no, sub ser vi en te, che ga
a R$38,5 bi lhões, ou seja, ul tra pas sa o que o FMI exi -
ge, per gun ta-se: o que se faz com esse di nhe i ro?
Ago ra, per gun to: o que se vai fa zer, se todo o di nhe i ro
que ar re ca da mos com a pri va ti za ção não ser viu para
nada? Por que a dí vi da cres ce três ve zes mais do que
tudo o que se ar re ca da. Se ven der mos todo o sis te ma 
elé tri co bra si le i ro, con se gui re mos R$11 bi lhões, que
é me nos do que gas ta mos para fa zer mos ex clu si va -
men te a hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. E per gun to: ser ve
para quê? Por que, em um mês e meio, isso é o que
Go ver no está pa gan do de ju ros – em dois me ses, va -
mos exa ge rar, va mos ter boa von ta de.

Por tan to, não dá para ace i tar esse tipo de ati tu -
de, esse tipo de in co e rên cia do Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so. Não dá para se ter boa von ta de
com essa ma ne i ra de agir. 

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – AM) – V. Exª me per mi -
te um apar te?
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O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
V. Exª e, em se gui da, o Se na dor Jef fer son Pé res, que
tam bém está so li ci tan do um apar te. 

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – No bre Se na dor
Ade mir Andra de, que ro me re fe rir à par te do seu pro -
nun ci a men to em que fala so bre a ele va ção da dí vi da
in ter na. V. Exª to mou como base que o dé bi to do Go -
ver no Fe de ral se ria de R$60 bi lhões, que esse va lor
foi au men tan do e, atu al men te, está em tor no de
R$500 bi lhões. Ora, a dí vi da in ter na pú bli ca não era
só do Go ver no Fe de ral; era do Go ver no Fe de ral, dos
Go ver nos Esta du a is e dos Go ver nos Mu ni ci pa is. A
ma i or par te ou qua se a to ta li da de des sa dí vi da dos
Esta dos e Mu ni cí pi os foi trans fe ri da, num acor do ge -
ral, fe i to na União, para o Go ver no Fe de ral pa gar e re -
ce ber dos Esta dos, num pra zo de cer ca de 30 anos.
Por tan to, a dí vi da já exis tia; a dí vi da não foi ele va da
por con ta de no vos en di vi da men tos fa raô ni cos ou não 
de i xa ram de ser ca na li za dos para os in ves ti men tos
de in fra-es tru tu ra do País. A ele va ção se deu por que a 
dí vi da in ter na pú bli ca não era só da União, mas tam -
bém dos Esta dos e Mu ni cí pi os. Hoje ela está toda en -
glo ba da para o Go ver no Fe de ral. Por tan to, não hou ve 
essa ele va ção e, sim, a in cor po ra ção do Go ver no Fe -
de ral de uma dí vi da pre e xis ten te, anu lan do a dí vi da
dos Esta dos e Mu ni cí pi os.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se na -
dor Bel lo Par ga, V. Exª deve sa ber que a dí vi da in ter -
na é ro la da a cada 30 dias pra ti ca men te. São tí tu los
do Go ver no que são co lo ca dos na mão do ban co, que 
cap ta re cur sos de quem quer in ves tir em CDB, em
RDB, etc.

Há dois anos, o Go ver no che gou a pa gar 49,5%
ao ano. Ora, mu i ta gen te de fora, Se na dor, trou xe dó -
la res para cá, trans for mou-os em re a is e apli cou-os
no nos so sis te ma fi nan ce i ro.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 
Ade mir, a Mesa la men ta in for mar que o tem po de V.
Exª já está es go ta do. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Já vou
en cer rar, Sr. Pre si den te. Ou vi rei ape nas o Se na dor
Jef fer son Pé res.

O di nhe i ro foi apli ca do no nos so sis te ma fi nan -
ce i ro. O medo de que es sas pes so as re ti ras sem ra pi -
da men te esse di nhe i ro foi que fez, em de ter mi na do
mo men to, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
che gas se a pa gar 49,5% ao mês. Essa dí vi da cres ceu 
em fun ção dis so. O Go ver no não pe gou di nhe i ro para
fa zer obra. Era ne ces sá rio que fos sem tra zi dos dó la -
res de fora para se rem tro ca dos por real, que se ri am
apli ca dos no nos so Sis te ma Fi nan ce i ro, e para que o

Go ver no con ti nu as se pa gan do re li gi o sa men te os
seus com pro mis sos in ter na ci o na is. Como não te mos
su pe rá vit co mer ci al há seis anos, Se na dor Bel lo Par -
ga, cri ou-se essa for ma de se tra zer dó lar para ser
apli ca do no Sis te ma Fi nan ce i ro. Ima gi ne um ja po nês,
que ga nha 0,5% ao ano de juro pelo di nhe i ro de po si -
ta do, co lo can do o seu di nhe i ro no Bra sil e ga nhan do
30, 35, 40% ao ano. Isso é um pa ra í so para to dos
eles! Foi essa a fór mu la en con tra da pelo Pre si den te
Fer nan do Hen ri que. A ques tão dos Mu ni cí pi os é ir re -
le van te di an te dos fa tos.

Hoje, V. Exª sabe, os Esta dos es tão com 15%
dos seus Orça men tos com pro me ti dos com o pa ga -
men to des sa dí vi da. Então, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que er rou e está er ran do. 

Com re la ção à pri va ti za ção, de que está adi an -
tan do ven der mos tudo, o sis te ma elé tri co prin ci pal -
men te? Isso é um cri me, Se na dor Bel lo Par ga! É um
cri me! Res pon da-me onde está a co e rên cia do Go -
ver no quan do, ao in vés de man dar a ini ci a ti va pri va da
fa zer, ele faz para de po is ven der. Isso não tem ca bi -
men to, não tem ló gi ca!

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – A pri va ti za ção
des se se tor en se ja que se jam fe i tos no vos in ves ti -
men tos, pelo se tor pri va do, que o se tor pú bli co seja
in ca pa ci ta do de fa zer.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Veja
bem, es ta mos fa zen do a se gun da eta pa de Tu cu ruí
com os nos sos re cur sos. Nós es ta mos fa zen do. É o
Go ver no que está fa zen do a se gun da eta pa. Por que
o Go ver no não en tre gou a se gun da eta pa para a ini ci -
a ti va pri va da re a li zar? Por que a ini ci a ti va pri va da
sabe que com pra a pre ço de ba na na as co i sas que o
Go ver no quer ven der, Se na dor Bel lo Par ga.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço,
com sa tis fa ção, o 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, V. Exª me co mu ni cou, on tem,
que me foi dis tri bu í do um pro je to de sua au to ria que
im pe de a pri va ti za ção da Ele tro nor te. Man dei lo ca li -
zá-lo, e sa i ba V. Exª que vou dar ce le ri da de à emis são
do meu pa re cer, o que não me exi ge mu i tos es tu dos,
uma vez que te nho po si ção fir ma da, que co in ci de
com a de V. Exª, como com a da gran de ma i o ria dos
ho mens pú bli cos do Nor te. Esta mos pre o cu pa dís si -
mos com a pri va ti za ção de hi dre lé tri cas, por que não
pro du zem ape nas ener gia elé tri ca mas têm uso múl ti -
plo, com im pli ca ções eco nô mi cas e so ci a is que, em
prin cí pio, não de vem fi car nas mãos de uma em pre sa
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mo no po lis ta que visa ao lu cro. No en tan to, não te nha -
mos ilu são, Se na dor Ade mir Andra de, pois seja qual
for o meu pa re cer, a pre va le cer o que dis se, on tem, o
Pre si den te da Re pú bli ca, para es tar re ci men to meu,
Se na dor, tudo que Sua Exce lên cia qui ser vai ser
apro va do. Sua Exce lên cia dis se, tex tu al men te – não
são pa la vras mi nhas, não as es tou co lo can do na
boca do Pre si den te, pois o que Sua Exce lên cia dis se
está em to dos os jor na is: que dos Par la men ta res da
base go ver nis ta, exi ge to tal fi de li da de; que se qui se -
rem ser in de pen den tes, vão sê-lo em casa. A me nos
que haja um pro nun ci a men to de to dos os Par la men -
ta res dos par ti dos go ver nis tas, aqui, em de fe sa de
sua dig ni da de – mu i tos de les, a ma i o ria, são dig nos e
es pe ro que fa çam isso – já es ta mos sa ben do, pre vi a -
men te, que S. Exas só têm in de pen dên cia no âm bi to
do més ti co, por que no Par la men to não a têm.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agra -
de ço a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço des cul pas e a opor tu ni da de de con -
ce der um úl ti mo apar te ao Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros. Em se gui da, en cer ra rei.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Qu e ro
pe dir a V. Exª que seja bre ve. A Mesa já foi to le ran te
em mais de doze mi nu tos com re la ção ao tem po de V.
Exª, mas vai, com mu i to pra zer, tam bém ou vir o apar -
te do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agra -
de ço a V. Exª e con ce do o apar te ao Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Se na dor Ade mir Andra de, gos ta ria de co lo car uma
ques tão di ver gen te com re la ção ao pro nun ci a men to
de V. Exª. Enten do que é pre ci so uma pro fun da dis -
cus são so bre o pa pel do Esta do bra si le i ro. Essa ques -
tão da pri va ti za ção foi, sim, dis cu ti da na cam pa nha
ele i to ral de 1998. O meu Esta do, quan do a Ce mat –
Cen tra is Elé tri cas de Mato Gros so – foi ven di da, ti nha
qua ren ta e seis Mu ni cí pi os com ra ci o na men to de
ener gia elé tri ca de dez a doze ho ras por dia, e não ha -
via ne nhu ma pos si bi li da de de se fa ze rem in ves ti men -
tos. A Ce mat es ta va tão ar re ben ta da pe los ad mi nis -
tra do res do pas sa do, que não con se guia se quer pa -
gar o bor ra che i ro. Hoje, de po is que foi ven di da, não
há ne nhum Mu ni cí pio de Mato Gros so com ra ci o na -
men to de ener gia elé tri ca. Pre ci sa mos dis cu tir o pa -
pel do Esta do: se é o de em pre sá rio, que faz tudo – e,
por isso, to das as em pre sas têm que ser es ta ta is -, ou

se é o de in du tor e con tro la dor do de sen vol vi men to.
Não te nho dú vi da de que se o pa pel de Mato Gros so
fos se o de em pre sá rio, o Esta do con ti nu a ria às es cu -
ras. Mato Gros so vai ina u gu rar, em ou tu bro, a usi na
do ga so du to que vem da Bo lí via e ina u gu rou, no ano
pas sa do, a usi na de Man so, fe i ta pela ini ci a ti va pri va -
da, que ja ma is in ves ti ria nes sa cons tru ção para ven -
der a ener gia para a Ce mat, que não con se guia pa gar 
as suas con tas. O País e o Esta do não ti nham, re al -
men te, pou pan ça pú bli ca su fi ci en te para fa zer o in -
ves ti men to. Esse é um pro fun do equí vo co da dis cus -
são do Esta do. Aque le so ci a lis mo em que tudo era do
Esta do mu dou, para que haja um con tro le so ci al da
pro du ção. O Esta do pre ci sa, na ver da de, ser um con -
tro la dor e um in du tor do de sen vol vi men to. Era esse o
apar te a V. Exª.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Em
par te, con cor do com V. Exª, Se na dor Ante ro de Bar -
ros, mas é in te res san te que aqui lo que pre ci sa va, efe -
ti va men te, ser pri va ti za do não o é. No meu Esta do, há 
cin co anos de fen do a pri va ti za ção da usi na de
cana-de-açú car de Pa cal , mas o Esta do a man tém
até hoje por que nin guém quer com prar aqui lo que dá
pre ju í zo, Se na dor Ante ro de Bar ros. E nin guém quer
fa zer quan do pode com prar de gra ça, como no caso
da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, que cus tou U$11 bi lhões e
cuja se gun da eta pa es ta mos cons tru in do com re cur -
sos pró pri os, re pi to, gas tan do U$1 bi lhão, que será
ven di da por U$1,5 bi lhão. Isso não se jus ti fi ca.

Não te nho nada con tra o Go ver no con ce der o
di re i to a uma em pre sa pri va da de fa zer a Usi na de
Belo Mon te, mas en tre gar de gra ça aqui lo que cus tou
mu i to ao povo bra si le i ro, fa zer, com re cur sos pró pri os, 
para de po is doar – como acon te ceu com o sis te ma de 
te le co mu ni ca ções e com a Vale do Rio Doce, ven di da
por três bi lhões – é ina ce i tá vel.

Con cluo, Sr. Pre si den te, en tre gan do à Mesa um
re que ri men to, por meio do qual ire mos ao en con tro
da qui lo que o Se na dor Ante ro de Bar ros e ou tros de -
se jam. Estou con vo can do para vir ao Ple ná rio do Se -
na do o Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e Co -
mér cio, Sr. Alci des Lo pes Tá pi as, por que é sob o co -
man do de S. Exª que está o Con se lho Na ci o nal de
De ses ta ti za ção e o BNDES, que de ve rá cu i dar da
exe cu ção do pro ces so de de ses ta ti za ção das em pre -
sas do se tor elé tri co. Além dis so, es tou con vo can do o
novo Mi nis tro de Mi nas e Ener gia para vir ao ple ná rio
dis cu tir com os Se na do res da Re pú bli ca qual é o pro -
ces so, a ra zão, a ne ces si da de e a ló gi ca de se ven de -
rem as hi dre lé tri cas bra si le i ras.
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Não so mos con tra, pura e sim ples men te, Se na -
dor Ante ro de Bar ros; que re mos dis cu tir e que re mos
que a opi nião pú bli ca se ma ni fes te a res pe i to des sa
ques tão. Então, es pe ro que o meu re que ri men to pos -
sa ser apro va do pe los mem bros des ta Casa e que,
para essa mesa, pos sa mos tra zer o Mi nis tro de Pla -
ne ja men to, Orça men to e Ges tão, que pre si de o Con -
se lho Na ci o nal de De ses ta ti za ção, e o Mi nis tro de Mi -
nas e Ener gia, para que nos es cla re çam que ra zões
ob je ti vas fa zem o Pre si den te ser tão te i mo so, tão in -
sis ten te, ques ti o nan do toda a sua base po lí ti ca para
ven der as em pre sas ge ra do ras de ener gia do nos so
País.

Espe ro que esse re que ri men to seja apro va do
com a ma i or bre vi da de pos sí vel.

Mu i to obri ga do.

É o se guin te o re que ri men to en ca mi -
nha do:

REQUERIMENTO Nº 75, DE 2001
(Do Sr. Se na dor Ade mir Andra de)

Con vo ca os Srs. Mi nis tros de Esta do do De sen -
vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, na qua li da -
de de Pre si den te do Con se lho Na ci o nal de De ses ta ti -
za ção (CND) e o das Mi nas e Ener gia para pres ta rem
es cla re ci men tos so bre a pro pos ta de de ses ta ti za ção
do se tor elé tri co da Ama zô nia e a pri va ti za ção da hi -
dre lé tri ca 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, ca put da Cons ti tu i ção Fe de ral, arts. 138, § 1º e
397, I do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, e
nos ter mos do art. 5º, inc. I e § 1º da Lei nº 9.491/97,
que se jam con vo ca dos o Mi nis tro de Esta do do De -
sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, Sr. Alci -
des Lo pes Tá pi as, e o Mi nis tro de Esta do das Mi nas e 
Ener gia, Sr. Hé lio Vi tor Ra mos Fi lho, a fim de pres ta -
rem, no ple ná rio des ta Casa em dia e hora de ter mi na -
do, es cla re ci men tos acer ca dos es tu dos e pro pos ta
de de ses ta ti za 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.

Jus ti fi ca ção

Ini ci al men te se diz que a Lei nº 9.491/97, em seu 
art. 5º, in ci so I e § 1º, es ta be le ce que o Con se lho Na -
ci o nal de De ses ta ti za ção (CND) está di re ta men te su -
bor di na do ao Pre si den te da Re pú bli ca e, por for ça da
Me di da Pro vi só ria nº 2.071-28 de 22 de fe ve re i ro de
2001, é pre si di do pelo Mi nis tro de Esta do do De sen -
vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, além do

que, como se tra ta do pla ne ja men to de res tru tu ra ção
do se tor elé tri co, tal se tor afe i to ao Mi nis té rio das Mi -
nas e Ener gi as, este ti tu lar do Mi nis té rio par ti ci pa rá
das res pec ti vas de li be ra ções do CND.

Ade ma is, o re cen te De cre to nº 3.764, de 6 de
mar ço de 2000 de ter mi nou que o Ban co Na ci o nal de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES) vol -
tas se a ope ra ci o nar todo o pro ces so de pri va ti za ção
do se tor elé tri co a ser apro va do e re co men da do ao
Pre si den te da Re pú bli ca pelo CND. E que esse ato
pre si den ci al re vo gou o an ti go De cre to nº 3.367, de 22
de fe ve re i ro de 2000, que atri bu ía ao Mi nis té rio de Mi -
nas e Ener gia a res pon sa bi li da de pela exe cu ção e
acom pa nha men to dos pro ces sos de de ses ta ti za ção
das em pre sas do se tor elé tri co, isto é, re vo gou as atri -
bu i ções de com pe tên cia ope ra ci o nal que pela Lei nº
9.491/97 eram da in cum bên cia do BNDES, re pi ta-se,
con di ci o na do a apro va ção pelo CND a fim de ser re -
co men da do ao Che fe do Po der Exe cu ti vo (arts. 6º, 17
e 18 da Lei nº 9.491/97).

Ora, vê-se que esta re cen te de ci são do Go ver -
no Fe de ral visa, pre ci pu a men te, afas tar os ór gãos
téc ni cos do cen tro de dis cus são so bre as pri va ti za -
ções, vez que as em pre sas e con ces si o ná ri as de
ener gia elé tri ca no Bra sil, como por exem plo a Ele tro -
nor te, tem me lhor qua li fi ca ção para o pla ne ja men to
de uma res tru tu ra ção do se tor elé tri co na Re gião
Ama zô ni ca, de for ma a man ter como di re triz a qua li -
da de do ser vi ço e aten di men to ao in te res se pú bli co.

O re tor no da ope ra ci o na li za ção da de ses ta ti za -
ção do se tor elé tri co, no ta da men te da Ele tro nor te, ao
BNDES re pre sen ta apo lo gia a óti ca me ra men te fi nan -
cis ta des se em pre en di men to, des con si de ran do-se os 
múl ti plos as pec tos de cor ren tes de uma pri va ti za ção
na Re gião Nor te, tais como a con cep ção de que ener -
gia é se tor es tra té gi co para o de sen vol vi men to da
Ama zô nia, além dos as pec tos da so be ra nia na ci o nal
e da não en tre ga do pa tri mô nio pú bli co.

O Go ver no Fe de ral, 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 cia da área téc ni ca e da área
po lí ti ca da re gião. Essa fal ta de de fi ni ção 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 pelo Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Assim, a ver da de é que o
Go ver no por não ter 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, re sol veu ex -
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clu ir os or ga nis mos téc ni cos do cen tro do de ba te e
suas pro pos tas, com o fito de fa ci li tar a pri va ti za ção.

É opor tu no lem brar que a pri me i ra pro pos ta
apre sen ta da pelo Go ver no para a res tru tu ra ção do
se tor elé tri co da Re gião Nor te pre ten dia 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 da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. A
pro pos ta con sis tia na cri a ção de 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 em pre sas
para a ge ra ção de ener gia elé tri ca, sen do uma a hi -
dre lé tri ca de Tu cu ruí e as ou tras duas no Ama pá e
nos es ta 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).

A se gun da pro pos ta apre sen ta da pelo Go ver no
Fe de ral su ge ria 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 abar can do a ge ra ção da
hi dre lé tri ca de Tu cu ruí e a ge ra ção de ener gia elé tri ca 
dos Esta dos do Acre, de Ron dô nia e do Ama pá.

A ter ce i ra pro pos ta do Go ver no Fe de ral pre via 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.

To das es sas pro pos tas fo ram sis te ma ti ca men te
com ba ti das com ar gu men ta ções téc ni cas e po lí ti cas
bas tan te per ti nen tes, pois, ex tin 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, ain da, 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.

As ar gu men ta ções con trá ri as as alu di das pro -
pos tas são tão for tes, que o pró prio Go ver no Fe de ral
re vi sou su ces si va men te es sas pro pos tas e, nos úl ti -
mos tem pos, ain da por meio de de cla ra ções do ex-Mi -
nis tro Ro dolp ho Tou ri nho, do Mi nis té rio das 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.

Ao que tudo in di ca va, a pro pos ta aten dia aos
an se i os da Re gião Nor te de, por exem plo, man ter a

pre sen ça do Esta do 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: os sis te mas de
Ma na us, Ron dô nia, Ro ra i ma e Acre. Por tan to, ha via a 
apa rên cia de que o Go ver no Fe de ral se con ven cia 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.

Ora, por essa cur ta pro pos ta que o Go ver no Fe -
de ral pre ten dia 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. 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, 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.

Assim, a Ele tro nor te po de ria 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 -; e 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-Ron dô nia e na li nha de trans mis são de Tu cu ru í -
Bal bi na. 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 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 ver da de i ra não
fos se a de pri va ti zar Tu cu ruí.

Mes mo essa pro pos ta, se gun do in for ma ções,
vem so fren do re sis tên cia de se to res do pró prio go ver -
no, no ta da men te da Ele tro brás con si de ran do que
esta as su mi ria a par te de fi ci tá ria do sis te ma, além

02772 Sábado  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março  de  2001



dos sub sí di os da dos às in dús tri as de ele tro in ten si vos
- Albrás/Alu nor te, no Pará; e Alcoa, no Ma ra nhão -
que so zi nhas, con so mem 40% da ener gia pro du zi da
pela hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, re pre sen tan do, em sub -
sí dio, algo em tor no de US$200 mi lhões/ano.

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. 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. A Ama zô nia
pre ci sa 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 a co bi ça do Pri me i ro Mun do so bre a Ama zô nia.

Por tan to, essa dis cus são não pode se dar ao ní -
vel ape nas dos ga bi ne tes do BNDES, pois isso é uma
es tra té gia do Go ver no Fe de ral de su pe rar os ar gu -
men tos da que les que se opõem à pri va ti za ção, bus -
can do, em úl ti ma aná li se, re du zir as re sis tên ci as.

É pre ci so que os Mi nis tros aqui con vo ca dos, di -
gam o que o Po der Exe cu ti vo da União quer apre sen -
tar, qual é a ver da de i ra pro pos ta des sa de ses ta ti za -
ção, vis to que, tra zen do a dis cus são para o Se na do
Fe de ral se faz um le van ta men to dos in te res ses de
cada Re gião do Bra sil, de cada Esta do e do pró prio
povo bra si le i ro acer ca do es tra té gi co se tor ener gé ti co. 
Esse de ba te pre ci sa ser aber to e en vol ver téc ni cos,
tra ba lha do res, re pre sen ta ções em pre sa ri a is e po lí ti -
cos de cada re gião, daí por que o Ple ná rio des ta Casa
é o lu gar pro pí cio para se dis cu tir o de sen vol vi men to
des se se tor.

Sala das Ses sões, 9 de mar ço de 2001. – Ade -
mir Andra de, Lí der do PSB.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir Andra -
de, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O re que -
ri men to lido será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í -
do em Ordem do Dia, nos ter mos re gi men ta is.

So bre a mesa, avi so que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros.

É lido o se guin te:

AVISO Nº 52

Bra sí lia, 7 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para co mu ni car

que, aten den do ao Re que ri men to de Con vo ca ção nº
7, de 2001, de au to ria do Se na dor Osmar Dias, en ca -
mi nha do pelo Ofí cio nº 82/SF, de 8 de fe ve re i ro do cor -
ren te ano, des sa Pre si dên cia, com pa re ce rei ao Se na -
do Fe de ral, a fim de pres tar es cla re ci men tos a res pe i -
to do 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.

Con for me en ten di men tos pre li mi na res en tre a
Asses so ria Par la men tar de meu Ga bi ne te e a Asses -
so ria do Se na do Fe de ral, con fir mo a mi nha pre sen ça
ao Ple ná rio des sa Casa no dia 14 de mar ço cor ren te.

Aten ci o sa men te, – Mar cus Vi ni ci us Pra ti ni de
Ma ra es, Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra e do Abas -
te ci men to.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Fica fi -
xa da, por tan to, a data de 14 de mar ço, quar ta-fe i ra,
às 14 ho ras e 30 mi nu tos, para o com pa re ci men to do
Sr. Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra e do Abas te ci -
men to a esta Casa.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, pela or -
dem.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, vejo,
na pa u ta da ses são, que vi rão dois Mi nis tros a esta
Casa, um na ter ça-fe i ra e ou tro na quar ta-fe i ra. 

Sr. Pre si den te, essa ques tão está pra ti ca men te
su pe ra da. Pre o cu pa-me que uti li ze mos duas ses sões 
de li be ra ti vas do Se na do Fe de ral para ou vir S. Exªs,
em dias dis tin tos, so bre um tema já pra ti ca men te su -
pe ra do, ten do em vis ta que o em bar go à com pra da
car ne bo vi na bra si le i ra pe los pa í ses que com põem o
Naf ta – Esta dos Uni dos, Ca na dá e Mé xi co – já foi re -
sol vi do.

Su ge ri ria à Pre si dên cia da Casa, no mo men to
exer ci da por V. Exª, Se na dor Car los Wil son, que con -
sul tas se os Mi nis tros so bre a pos si bi li da de de S. Exªs
com pa re ce rem a uma úni ca ses são. Com isso evi ta -
ría mos que o Se na do de i xas se de re a li zar uma ses -
são de li be ra ti va or di ná ria. 

Sr. Pre si den te, pen so que se ria até cons tran ge -
dor de i xar mos de re a li zar as ses sões de li be ra ti vas,
di an te de tan tas ma té ri as e ques tões po lí ti cas im por -
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tan tes que te mos para tra tar. Por isso, eu ape la ria à
Pre si dên cia para que con sul tas se os dois Mi nis tros
so bre a pos si bi li da de de S. Exªs es ta rem pre sen tes
na mes ma ses são, por que o as sun to é o mes mo. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 

Ade mir Andra de, o re que ri men to de con vo ca ção não
se re fe re ape nas ao pro ble ma da car ne bo vi na; re fe -
re-se tam bém ao sub sí dio dado ao se tor de avi a ção.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – É a
mes ma co i sa!

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – No bre
Se na dor, uma co i sa é o em bar go à car ne bo vi na bra -
si le i ra; uma ou tra, o sub sí dio dado à avi a ção.

O Sr. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Mas os
dois re que ri men tos tra tam des sa ques tão, Sr. Pre si -
den te! E os dois Mi nis tros po de ri am ex pli car isso con -
jun ta men te. Com isso, no meu en ten di men to, evi ta ría -
mos de i xar de re a li zar uma ses são de li be ra ti va do
Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa
en tra rá em con ta to com os Srs. Mi nis tros. Caso haja a
pos si bi li da de de os dois Mi nis tros vi rem em um só
dia, evi den te men te não ire mos, de ma ne i ra al gu ma,
de i xar de re a li zar a ses são or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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 Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 76, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos do art. 218 do Re gi -
men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do ex-De -
pu ta do e ex-Go ver na dor do Esta do do Ma ra nhão Luiz 
Ro cha, ocor ri do on tem em São Luiz – MA:

a) in ser ção em ata de um voto de pro -
fun do pe sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia e ao Esta do do Ma ra nhão e à Câ ma ra
Mu ni ci pal de Bal sas – MA.

Sala das Ses sões, 9 de mar ço de 2001. – Edi -
son Lo bão – Bel lo Par ga.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O re que -
ri men to lido de pen de de vo ta ção, em cujo en ca mi -
nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se na -
do res que o de se ja rem.

Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, per de mos, na
ma dru ga da de hoje, um gran de po lí ti co do Esta do do
Ma ra nhão que teve in ten sa atu a ção tam bém no pla no 
fe de ral. Tra ta-se do ex-Ve re a dor de São Luís, Luís
Ro cha, ex-De pu ta do Esta du al, Lí der na Assem bléia,
Se cre tá rio-Ge ral do Par ti do ao qual per ten cia, pos te -
ri or men te De pu ta do Fe de ral – o mais vo ta do do Esta -
do -, ten do par ti ci pa do do co lé gio de lí de res, aqui em
Bra sí lia, do Par ti do ao qual se en con tra va fi li a do, e, fi -
nal men te, Go ver na dor do Esta do. 

Nos úl ti mos anos, ele exer cia a Pre fe i tu ra de
sua ci da de na tal Bal sas*. 

Teve uma car re i ra ful gu ran te o Dr. Luís Ro cha,
mas não de se jou en cer rá-la sem go ver nar o seu pró -
prio Mu ni cí pio. Ele quis vol tar à sua ter ra, des cen do
das po si ções fe de ra is para uma po si ção mu ni ci pal.
Ele en ten dia que só com ple ta ria sua car re i ra po lí ti ca
exer cen do a ad mi nis tra ção de seu Mu ni cí pio. E o fez,
pelo tem po em que isso ocor reu, com ex tre ma com -
pe tên cia e com gran de es pí ri to pú bli co. La men ta vel -
men te, aco me ti do de uma en fer mi da de cru el, aca bou
afas tan do-se por al gum tem po da pre fe i tu ra, até que,
ago ra, foi su ce di do pelo novo pre fe i to Jo nas De mi to.

O fa le ci men to de Luís Ro cha de i xa um vá cuo na 
po lí ti ca do Esta do do Ma ra nhão por sua ex pe riên cia,
por sua in te li gên cia e pelo seu ta len to. 

Daí o re que ri men to que faço, pe din do aos ilus -
tres Se na do res, meus Com pa nhe i ros, que o apro ve,
para que essa ho me na gem seja pres ta da a ele tam -
bém pelo Se na do da Re pú bli ca.

Mu i to obri ga do.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Bel lo Par ga, para en ca mi -
nhar. 

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, as so ci ei-me ao Se na dor Edi son Lo bão na as -
si na tu ra des te re que ri men to pela per da que re pre -
sen ta para o nos so Esta do o fa le ci men to do ex-Go -
ver na dor, do po lí ti co Luís Alves Co e lho da Ro cha.

Luís Ro cha, como era mais co nhe ci do, sem pre
foi um po lí ti co com ba ten te, um mi li tan te po lí ti co ati vis -
ta e que bem cedo se de di cou às li des po lí ti cas. Foi di -
ri gen te es tu dan til, em se gui da ele geu-se Ve re a dor à
Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís. Par ti ci pou da que la re -
vo lu ção po lí ti ca, que se deu por meio do voto, que foi
a che ga da, no Ma ra nhão, ao po der, das opo si ções
co li ga das, li de ra das pelo en tão can di da to José Sar -
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ney. Foi lí der do Go ver no es ta du al na Assem bléia Le -
gis la ti va, para a qual se ele geu de po is do Go ver no
Sar ney, a que ser viu com de di ca ção, com ba ten do o
bom com ba te, tra ba lhan do na mo bi li za ção para a re -
for ma da men ta li da de po lí ti ca do Go ver no do Ma ra -
nhão, dos po lí ti cos ma ra nhen ses. A sua car re i ra sem -
pre foi res pal da da pelo voto po pu lar. De po is de De pu -
ta do Esta du al, ele geu-se De pu ta do Fe de ral. E quan -
do, na re de mo cra ti za ção do País, foi de vol vi da aos
Esta dos a fa cul da de de ele ger os seus go ver nan tes,
foi o pri me i ro Go ver na dor ele i to pelo voto di re to, em
1982. 

O seu Go ver no foi mar ca do por gran des ati vi da -
des, ten do se de di ca do ao in cen ti vo à agri cul tu ra – o
for te do seu Go ver no –, além do tra ba lho de im plan ta -
ção de ro do vi as a car go do pró prio Esta do. 

Infe liz men te, ain da re la ti va men te moço, ele foi
aco me ti do de uma do en ça cru el, que o afas tou das li -
des po lí ti cas por al gum tem po. Mas, ul ti ma men te, não 
de i xa va de par ti ci par da vida po lí ti ca do Esta do e ele -
geu-se Pre fe i to do seu Mu ni cí pio na tal, Bal sas, onde
veio a fa le cer. 

Por tan to, é com sen ti men to de pe sar pela per da
des se com pa nhe i ro – com pa nhe i ro por que sem pre
par ti ci pa mos da mes ma fac ção po lí ti ca, sem pre de -
fen de mos as mes mas idéi as, que fo ram res pal da das
pelo vo ta ção do ele i to ra do ma ra nhen se – que me as -
so cio ao re que ri men to for mu la do pelo Se na dor Edi -
son Lo bão. 

Peço ao Se na do Fe de ral que se jun te à dor do
Ma ra nhão, que la men ta a per da de Luís Ro cha. 

Du ran te o dis cur so do Sr. Bel lo Par ga,
o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o Re que ri men to n.º 76, de 2001. 

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 (Ja der Bar ba lho) – A Pre -

si dên cia de se ja as so ci ar-se ao luto do povo do Ma ra -
nhão pela per da do seu ex-Go ver na dor, do Par la men -
tar atu an te que foi Luís Ro cha.

De mi nha par te, de se jo re gis trar que tive o pri vi -
lé gio, como tan tos ou tros com pa nhe i ros, in clu si ve o
Vice-Pre si den te e o 1º Se cre tá rio, Se na dor Edi son
Lo bão e Se na dor Car los Wil son, de con vi ver com o
De pu ta do Fe de ral Luís Ro cha, sem pre atu an te em

de fe sa dos in te res ses do Ma ra nhão. Por tan to, o nos -
so pe sar e tam bém o da Pre si dên cia do Se na do ao
povo do Ma ra nhão.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia lem bra aos Srs. Se na do res que com pa re ce -
rão ao Ple ná rio do Se na do, nos pró xi mos dias 13 e
14, às 14h 30 min., res pec ti va men te, S. Exªs os Mi nis -
tros de Esta do das Re la ções Exte ri o res, Cel so La fer,
e da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, Mar cus Vi ní ci us
Pra ti ni  de Mo ra es, aten den do às con vo ca ções fe i tas
pe los Re que ri men tos nº 6 e 7, de 2001, dos Se na do -
res Pa u lo Har tung e Osmar Dias.

As ins cri ções para as in ter pe la ções aos Srs. Mi -
nis tros con ti nu am aber tas na Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, já que
V. Exª não es ta va pre sen te à ses são no mo men to em
que le van tei o pro ble ma, que ria ape nas re i te rar o pe -
di do de em pe nho da Pre si dên cia no sen ti do de tra zer
os dois Mi nis tros numa úni ca ses são.

O as sun to é pra ti ca men te o mes mo. Se ria mu i to
me lhor, e nós te ría mos mais uma ses são essa se ma -
na, no Se na do Fe de ral. Eu me pre o cu po em que te -
nha mos duas ses sões – na ter ça-fe i ra e na quar ta-fe i -
ra – ape nas para ou vir S. Exªs, sen do que o as sun to
já está, de cer ta for ma, su pe ra do.

Eu ape la ria à Pre si dên cia o es for ço no sen ti do
de tra zer os dois Mi nis tros em um úni co dia. Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia re gis tra o ape lo de V. Exª e ve ri fi ca rá a pos si -
bi li da de de as sim pro ce der.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Os Srs. 
Se na do res Edi son Lo bão, Lú cio Alcân ta ra e Ge ral do
Cân di do en vi a ram dis cur sos à Mesa, para se rem pu -
bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi -
men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia em que, to dos os
anos – a 8 de mar ço –, se fes te ja o Dia Inter na ci o nal
da Mu lher, há de se re co nhe cer, a cada co me mo ra -
ção, a con so li da ção de no vas e im por tan tes eta pas
para a con quis ta da de se ja da igual da de de di re i tos
en tre os se xos.
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Ain da hoje ouvi uma im por tan te li de ran ça fe mi -
ni na afir mar que o Sé cu lo XX foi o das prin ci pa is con -
quis tas da mu lher na so ci e da de, e es pe ran do que,
nes te novo sé cu lo, se jam der ru ba dos to dos os ta bus
e to das as prá ti cas que ain da mas sa cram aque las
que nas ce ram mu lhe res.

No Bra sil e na ma i o ria dos pa í ses oci den ta is,
faz-se no tó ria a as cen são da mu lher nas ati vi da des
pro fis si o na is. No en tan to, em ne nhum lu gar do mun -
do, se gun do da dos da ONU, as mu lhe res têm as mes -
mas opor tu ni da des que os ho mens, em bo ra re pre -
sen tem 40% da for ça de tra ba lho mun di al. 

As es ta tís ti cas in for mam que, em qua tro mi -
lhões de mi cro em pre sas bra si le i ras, cer ca de trin ta
por cen to já são co man da das por mu lhe res. Na mais
alta ins tân cia da Jus ti ça, te mos uma bri lhan te ju ris ta
no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, além de ou tras em di fe -
ren tes Tri bu na is Su pe ri o res e mu i tas nos ju i za dos de
pri me i ra ins tân cia. 

Amplia-se, na po lí ti ca, a re pre sen ta ção fe mi ni -
na, a co me çar pelo meu Esta do do Ma ra nhão, onde a
Go ver na do ra Ro se a na Sar ney con fir ma, na sua ad -
mi nis tra ção, o ta len to da mu lher de vo ta da à ca u sa pú -
bli ca.

A luta pela igual da de pro fis si o nal en tre os se -
xos, pro por ci o nan do à mu lher os mes mos di re i tos
con fe ri dos ao ho mem, é uma luta cons tan te, in dor mi -
da, e por isso mes mo se vai fa zen do ven ce do ra em
to dos os cam pos da ati vi da de hu ma na.

Pes so al men te, or gu lho-me de ter ofe re ci do a
mi nha con tri bu i ção nes ta ba ta lha pela igual da de de
di re i tos, quan do Go ver na dor do meu Esta do: as se gu -
rei à re pre sen ta ção fe mi ni na, na ad mi nis tra ção, a me -
ta de das Se cre ta ri as de Esta do, uma ex pe riên cia que
ob te ve os me lho res re sul ta dos.

A luta das mu lhe res para que se re co nhe ça e
res pe i te a dig ni da de da sua con di ção hu ma na, po -
rém, mu i to ain da fal ta para sair ven ce do ra no ta da -
men te em de ter mi na dos pa í ses que as tra tam de ma -
ne i ra cri mi no sa. 

Por in crí vel que pa re ça nes ses tem pos de alta
tec no lo gia e de co mu ni ca ções glo ba li za das, há mi -
lhões de las – em Na ções que pa re ce ain da não sa í -
ram da Ida de da Pe dra – ví ti mas de mu ti la ções fí si cas 
por mo ti vos de se xu a li da de. Têm de se co brir to tal -
men te com véus, são im pe di das de es tu dar e, en tre
tan tas ou tras pro i bi ções, são man ti das sob vi o len ta
opres são com o evi den te pro pó si to de ja ma is ocu pa -
rem o es pa ço re ser va do aos ho mens des de tem pos
ime mo ri a is.

Como já dis se uma re pre sen tan te fe mi ni na, não
bas ta ho me na ge ar e ce le brar mais um Dia Inter na ci o -
nal da Mu lher. Esse Dia deve sig ni fi car um com pro -
mis so con cre to de fa zer avan çar a luta na de fe sa dos
di re i tos fe mi ni nos.

Ao lon go dos sé cu los, a hu ma ni da de tem sido
pas si va em re la ção aos di re i tos fun da men ta is da mu -
lher. No en tan to, já tem cons ciên cia da im por tân cia
dela no con tex to da so ci e da de. 

De um modo ou de ou tro, po rém, são im por tan -
tes e de ci si vas as con quis tas já al can ça das.

Mas é pre ci so fa zer ain da mais, es ten den do a
luta es pe ci al men te para aque las re giões pla ne tá ri as
onde a mu lher, des de o nas ci men to, é sub me ti da a uma 
exis tên cia de es cra va e de ob je to para a sa tis fa ção de
ho mens.

Res sal te-se que, des sa luta pela igual da de de
con di ções pro fis si o na is en tre os se xos, a mu lher bra si -
le i ra não per deu em ne nhum mo men to a sua fe mi ni li da -
de. Man tém-se res pon sá vel – em bo ra con quis tan do es -
pa ço pro fis si o nal – na sua mo de lar con di ção de mãe e
de dona de casa. Exer ci ta, as sim, du plas jor na das de
tra ba lho, si tu a ção que pre ci sa ser me lhor re co nhe ci da
pelo po der pú bli co.

Às mu lhe res do meu país e do mun do, de se jo ar -
den te men te que no vas con quis tas se con so li dem, avan -
çan do para o dia em que pas sem a per ten cer a um ne gro 
pas sa do to das as in jus ti ças de que fo ram ví ti ma des de
quan do, ao lado do ho mem, cri a ram a hu ma ni da de.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Dia Inter na ci o nal
da Mu lher en se ja mu i to mais do que uma sim ples ho -
me na gem às mu lhe res de todo o mun do, uma pro ve i to -
sa re fle xão so bre a con di ção fe mi ni na e so bre o pa pel
que elas re pre sen tam na so ci e da de mo der na. 

Hoje, na tu ral men te, nós nos de bru ça mos so bre
essa ques tão com uma pers pec ti va bas tan te di ver sa
da que la que pre do mi na va até al gu mas dé ca das atrás;
e, mais di ver sa ain da, da que la que ori gi nou o Wo men’s
Day, data que as si na la va o cri mi no so as sas si na to de
129 ope rá ri as de uma in dús tria de te ce la gem em Nova
Ior que, em 1857, por te rem de fla gra do gre ve, vi san do à
re du ção da jor na da de tra ba lho e a me lho res sa lá ri os.
Des de en tão, a luta pela eman ci pa ção da mu lher se in -
ten si fi cou, sen do de ci si va a ins ti tu i ção do Dia Inter na ci -
o nal da Mu lher – 8 de mar ço, data do mas sa cre das
ope rá ri as ame ri ca nas – por oca sião da II Con fe rên cia
Inter na ci o nal das Mu lhe res So ci a lis tas, ocor ri da em Co -
pe nha gue, em 1910.

As con quis tas ob ti das pe las mu lhe res, na tu ral -
men te, cons ti tu em mo ti vo de jus ta co me mo ra ção; mas,
se com pro vam os re sul ta dos po si ti vos de uma luta sem
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tré guas, que se ex pan diu por todo o pla ne ta, con tras -
tam com a dura re a li da de da con di ção fe mi ni na, es pe ci -
al men te em al gu mas so ci e da des que não con se gui ram
su pe rar a dis cri mi na ção e o pre con ce i to. 

Nos ca sos mais gra ves, a mu lher tem sido ví ti ma
de vi o lên ci as sór di das. Re la tó rio do Fun do das Na ções
Uni das para a Po pu la ção, edi ta do no ano pas sa do, de -
mons tra va que na Pa pua Nova Gu i né 67% da po pu la -
ção fe mi ni na já ti nham sido agre di das fi si ca men te por
seus par ce i ros, se guin do-se Ban gla desh, com 47%, e a 
Índia, com 40%. Embo ra com ín di ces me no res, a vi o -
lên cia con tra a mu lher foi re gis tra da tam bém nos pa í ses 
mais de sen vol vi dos, como o Ca na dá (29%), os Esta dos 
Uni dos (22%) e a Su í ça (21%).

O pre con ce i to e a in to le rân cia ex pli cam tam bém a
pri mi ti va e bár ba ra prá ti ca da mu ti la ção ge ni tal, com ex -
tir pa ção to tal ou par ci al do cli tó ris, vi san do a con tro lar a
se xu a li da de fe mi ni na. Os da dos da ONU re ve lam a
exis tên cia de nada me nos que 130 mi lhões de mu lhe -
res e me ni nas mu ti la das, com ma i or con cen tra ção na
Ásia e no oes te da Áfri ca. Na So má lia, pra ti ca men te to -
das as mu lhe res – 98% – são mu ti la das. 

Na Ásia ocor re, ain da, a ma i o ria dos ca sos de trá -
fi co, qua se sem pre vi san do à pros ti tu i ção, que tam bém
cons ti tui, por si, um pro ble ma da ma i or gra vi da de. A
cada ano, 10 mil mu lhe res de pa í ses vi zi nhos se di ri -
gem à Ta i lân dia, em bus ca de me lho res opor tu ni da des,
e aca bam por se pros ti tu ir. Na Índia, mais de 5 mil me ni -
nas e ado les cen tes aca bam ten do o mes mo des ti no, to -
dos os anos. 

No Pa quis tão, 300 mu lhe res fo ram as sas si na das,
em 1997, por ”mo ti vos de hon ra“, e na Índia, mi lha res de 
mu lhe res são mor tas, to dos os anos, por não te rem do -
tes su fi ci en tes para o ca sa men to. 

Esti ma-se que dois mi lhões de me ni nas, en tre 5 e
15 anos, en tram no mer ca do da pros ti tu i ção anu al men -
te, em todo o mun do. Ví ti mas da ig no rân cia e do pre con -
ce i to, as mu lhe res so frem tam bém com ma i or in ten si da -
de os pro ble mas de sa ú de. As do en ças se xu al men te
trans mis sí ve is afe tam as mu lhe res com ma i or fre qüên -
cia do que os ho mens, como com pro va o sur gi men to de 
333 mi lhões de ca sos a cada ano. Não bas tas sem to -
dos es ses ca sos, a pre ca ri e da de da as sis tên cia à sa ú -
de da mu lher tam bém faz ví ti mas: a cada mi nu to mor re
uma mu lher, por com pli ca ções na gra vi dez ou no par to. 

Essa, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, é a
face mais vi sí vel da dis cri mi na ção. A face me nos vi sí vel
ou me nos con tun den te, mas nem por isso me nos gra ve, 
se re ve la na de si gual da de de opor tu ni da des, na me nor
re mu ne ra ção para tra ba lhos de na tu re za idên ti ca aos
de sem pe nha dos por ho mens, na dis cri mi na ção dos di -
re i tos hu ma nos, na re pre sen ta ção po lí ti ca dis tor ci da,
que pri vi le gia o uni ver so mas cu li no. 

A di re to ra do Fun do das Na ções Uni das para a
Po pu la ção, Na fis Sa dik, afir mou em fins do ano pas sa -
do que é pre ci so con ven cer os ho mens a ace i tar a igual -

da de e os go ver nos a ado ta rem po lí ti cas que pro pi ci em
a par ti ci pa ção da mu lher em to dos os as pec tos da vida.
Res sal van do que ”os ho mens tam bém pre ci sam de aju -
da“, ela dis se que para a mu lher ”tudo é mais di fí cil, dos
cu i da dos com a sa ú de aos di re i tos hu ma nos“. 

Como exem plo, ci tou o fato de que mi lha res de
mu lhe res jo vens, no nor te da Ni gé ria, são aban do na das 
após o ca sa men to, quan do têm seus cor pos de for ma -
dos pela gra vi dez. Para de mons trar que a dis cri mi na ção 
exis te tam bém nos pa í ses ri cos, co men tou o fato de que 
as pí lu las an ti con cep ci o na is fo ram pro i bi das por mais
de 30 anos no Ja pão, en quan to o Vi a gra foi li be ra do em
ape nas qua tro me ses. 

No Bra sil, os pro gres sos da con di ção fe mi ni na
têm sido sig ni fi ca ti vos, em bo ra ain da fal te mu i to para
uma si tu a ção de ple na igual da de. Bas ta di zer que, na
po pu la ção adul ta, 18,7% das mu lhe res têm 11 anos de
es tu do (se gun do grau com ple to), con tra 14% da po pu -
la ção mas cu li na, mas, ape sar dis so, a mu lher re ce be,
em mé dia, ape nas 60% da re mu ne ra ção paga aos ho -
mens. Essa dis cri mi na ção as su me as pec to ain da mais
pre o cu pan te quan do se sabe que, a cada dia, cres ce o
nú me ro de fa mí li as che fi a das por mu lhe res: de 14,65%,
em 1980, esse ín di ce che gou a 22% há três anos. 

Essa mu dan ça se ex pli ca em par te pela cri se eco -
nô mi ca, já que os ho mens não mais con se gui am sus -
ten tar seus la res uni ca men te com seus ren di men tos;
mas se ex pli ca tam bém pelo fato de que as mu lhe res
têm bus ca do sua in te i ra re a li za ção pes so al e pro fis si o -
nal. 

A eman ci pa ção da mu lher teve im pac to no per fil
da fa mí lia bra si le i ra – hoje, de cada qua tro nú cle os fa mi -
li a res, um é che fi a do por mu lher – tan to quan to no mer -
ca do de tra ba lho. Duas dé ca das atrás as mu lhe res re -
pre sen ta vam ape nas 11% da Po pu la ção Eco no mi ca -
men te Ati va: hoje, sua par ti ci pa ção sobe a 40%. Essas
con quis tas, ob vi a men te, fo ram acon te cen do de for ma
gra da ti va, mas sem re tro ces sos. Algu mas da tas re cen -
tes, e ou tras nem tan to, são sig ni fi ca ti vas des se pro ces -
so de eman ci pa ção: em 1918, Ma ria José de Cas tro
Ra be lo Men des tor nou-se a pri me i ra mu lher ace i ta na
car re i ra di plo má ti ca; em 1932 as mu lhe res bra si le i ras
con quis ta ram o di re i to ao voto; no ano se guin te, Car lo ta
Qu e i roz se ria ele i ta a pri me i ra de pu ta da fe de ral no País; 
em 1977, a es cri to ra Ra chel de Qu e i roz se ele geu
mem bro da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras. 

Dois anos de po is, Eu ni ce Mi chi les se ria ele i ta a
pri me i ra Se na do ra bra si le i ra – e aqui abro pa rên te ses
para me con gra tu lar com nos sas co le gas Se na do ras,
hoje em nú me ro de cin co e num fu tu ro pró xi mo, cer ta -
men te, com ma i or re pre sen ta ção; em 1982, Esther de
Fi gue i re do Fer raz se ria a pri me i ra mu lher a as su mir um
mi nis té rio – o da Edu ca ção; Ro se a na Sar ney, em 1994,
se tor na ria a pri me i ra go ver na do ra de um Esta do bra si -
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le i ro; a es cri to ra Né li da Pi ñon se ria a pri me i ra mu lher a
pre si dir a Aca de mia Bra si le i ra de Le tras; e em 14 de de -
zem bro úl ti mo, in di ca da pelo Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que, Ellen Gra cie Northfle et se tor na ria a pri me i ra mu -
lher mi nis tra do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ór gão má xi -
mo do Po der Ju di ciá rio.

Essas da tas, Sras. e Srs. Se na do res, são em ble -
má ti cas de uma evo lu ção con tí nua, que se ma ni fes ta
co ti di a na men te no mer ca do de tra ba lho, na vida fa mi li ar 
e na es fe ra po lí ti ca. 

Na co me mo ra ção ao Dia Inter na ci o nal da Mu lher,
fica evi den te que te mos mu i tos mo ti vos para fes te jar,
vis to que a mu lher, a cada dia, dá no vos e im por tan tes
pas sos no ca mi nho de sua ple na re a li za ção. De ou tro
lado, é for ço so re co nhe cer que ain da res ta mu i to a tri -
lhar para que essa obra de gran de en ver ga du ra, que é a 
eman ci pa ção fe mi ni na, se com ple te, ren den do bons
fru tos não ape nas para as mu lhe res, mas para toda a
so ci e da de que so nha com o plu ra lis mo de mo crá ti co e
com a fra ter ni da de uni ver sal. 

Mu i to obri ga do. 

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia 08 de mar -
ço foi co me mo ra do o Dia Inter na ci o nal da Mu lher. Dia
de re fle xão e luta, pois a data está li ga da às lu tas ope rá -
ri as.

A his tó ria co me ça em 1857, quan do 129 ope rá ri -
as de uma fá bri ca têx til, em Nova Ior que, en tra ram em
gre ve lu tan do pela re du ção da jor na da de tra ba lho a oito 
ho ras diá ri as. Foi a pri me i ra gre ve con du zi da ex clu si va -
men te por mu lhe res nos Esta dos Uni dos. Po rém, fo ram
vi o len ta men te re pri mi das, com isso se re fu gi a ram den -
tro da fá bri ca para se pro te ge rem da re pres são. Os pa -
trões apro ve i ta ram-se da si tu a ção e, de po is de tran -
cá-las, ate a ram fogo à fá bri ca. Com isso, mor re ram to -
das as ope rá ri as as fi xi a das e car bo ni za das. Então, o dia 
08 de mar ço, foi ins ti tu í do em 1910 como um dia de lu -
tas, na II  Con fe rên cia Inter na ci o nal de Mu lhe res, em ho -
me na gem às ope rá ri as que mor re ram.

A lem bran ça do fato, que foi sen do re le ga do ao
es que ci men to na mes ma me di da em que a data foi sen -
do ofi ci a li za da, é par ti cu lar men te opor tu na nos dias de
hoje, pois man ten do pre con ce i tos mi le na res, na ma i o ria 
ab so lu ta das so ci e da des con tem po râ ne as, as mu lhe res 
são sub me ti das a dis cri mi na ções, pre con ce i tos e à di vi -
são se xu al do tra ba lho, que se ma ni fes tam de for mas
mais con tun den tes ou ame nas, vi sí ve is ou mas ca ra -
das. No caso do Bra sil a si tu a ção é agra va da pe las
con di ções em que se deu a Cons ti tu i ção do País. Se o 
ca rá ter an ti de mo crá ti co, ex clu den te, se gre ga dor e
con ser va dor com que se con for ma ram o Esta do, a

so ci e da de e a cul tu ra do mi nan te, já mar gi na li za o
con jun to das ca ma das po pu la res, mu i to mais o faz
quan do se tra ta de re pro du zir aqui den tro tra ços do
con ser va do ris mo mun di al. 

Se aqui não se vive os ab sur dos de es ta dos te o -
crá ti cos is lâ mi cos; as pro fun das di fe ren ças so ci a is, a
re cu sa per ma nen te do Esta do em aten der às ele men -
ta res ne ces si da des do povo e o con ser va do ris mo ga -
ran tem uma su per ex plo ra ção do tra ba lho fe mi ni no, a
re pro du ção de va lo res pre con ce i to sos e o apro fun da -
men to da dis cri mi na ção.

A igual da de ju rí di ca for mal em mu i tos as pec tos
da vida ci vil cons ti tu em avan ços da ma i or im por tân -
cia, mas são in ca pa zes por si só de ga ran ti rem a
igual da de real e a apli ca ção de po lí ti cas que de fato
com ba tam as di ver sas ma ni fes ta ções da opres são fe -
mi ni na. Ao con trá rio, a acu mu la ção ca pi ta lis ta só mul -
ti pli ca, ma te ri al e es pi ri tu al men te, as con di ções para
a auto-re pro du ção das re la ções de gê ne ro que le vam
a su bor di na ção e ao dis cur so ma chis ta de in fe ri o ri za -
ção da mu lher.

Como os ho mens são con si de ra dos pro ve do res
e che fes da fa mí lia, o tra ba lho da mu lher é sem pre
vis to como se cun dá rio e su põe-se que seus ga nhos
são para com ple men tar a ren da do més ti ca, cuja par -
te prin ci pal é do pai ou do ma ri do. O que jus ti fi ca o re -
ce bi men to de sa lá ri os me no res, o exer cí cio de ati vi -
da des sem vín cu los for ma is, por tem po par ci al, tra ba -
lhos tem po rá ri os e pe que nos ”bi cos“ e a pre ca ri za ção 
do em pre go do més ti co. E fica ain da mais evi den te a
uti li za ção do pre con ce i to para au men tar a ex plo ra ção 
do tra ba lho quan do mu lhe res exer cem ta re fas qua li ta -
ti va men te e quan ti ta ti va men te igua is ao ho mem e re -
ce bem sa lá rio in fe ri or. 

Se gun do es tu do do DIEESE “a um nú me ro
cres cen te de mu lhe res res pon sá vel pelo sus ten to da
fa mí lia. Em 1990, 20% do to tal de che fes de fa mí lia
eram mu lhe res, em 1995, eram 22% e, em 1998, já che -
gam a 26%. Isso quer di zer que para mais de um quar to
das fa mí li as os ren di men tos da mu lher não têm um ca -
rá ter com ple men tar, ao con trá rio, são res pon sá ve is
pela ma nu ten ção da casa. Como tam bém com re la ção
à ren da, as mu lhe res es tão em pior si tu a ção em to das
as re giões me tro po li ta nas ana li sa das: o ren di men to
mé dio real anu al das ocu pa das cor res pon de a me nos
de 70% dos ren di men tos au fe ri dos pe los ho mens”.

O ba i xo ní vel sa la ri al e as di fi cul da des do povo
bra si le i ro obri ga que uma gran de par te das es po sas e
fi lhas dos tra ba lha do res ur ba nos e ru ra is se em pre -
guem tam bém. Como a ma i or par te dos en car gos do -
més ti co con ti nua por con ta das mu lhe res, elas fi cam su -
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je i tas à du pla jor na da de tra ba lho: a jor na da no tra ba lho
pro du ti vo, fora de casa, e ou tra na pres ta ção de ser vi -
ços para a co mu ni da de fa mi li ar. No caso do Bra sil, a du -
pla, por ve zes tri pla, jor na da é um dos pi la res bá si cos
de sus ten ta ção da ex plo ra ção da ma i o ria, já que os ser -
vi ços pres ta dos pelo es ta do são in su fi ci en tes e os sa lá -
ri os não ga ran tem que se sa cie no mer ca do as ne ces si -
da des bá si cas do povo.

As res pon sa bi li da des as su mi das pela mu lher e a
au sên cia de apa re lhos do Esta do são um em pe ci lho ao
tra ba lho fe mi ni no: di fi cul tam tan to o cum pri men to das
ta re fas re la ti vas à vida fa mi li ar como a as si du i da de e a
pon tu a li da de no em pre go. Entre ou tras, aque las são ra -
zões ra ci o na is de dis cri mi na ção con tra a mu lher, prin ci -
pal men te para o em pre go e ad mis são de mu lhe res ca -
sa das.

A li ber ta ção da mu lher não con sis te ape nas em li -
vrá-la da ex plo ra ção do tra ba lho e ga ran tir-lhe con di -
ções mí ni mas para uma so bre vi vên cia dig na. É pre ci so
tam bém lu tar para li ber tá-la da ne ces si da de de car re gar 
so zi nha, ou ape nas com o au xí lio de ou tras mu lhe res da 
fa mí lia, todo o far do do tra ba lho do més ti co: tra ba lho não 
re mu ne ra do e quan to mais pe sa do quan to me no res fo -
rem as pres ta ções de ser vi ço e as fa ci li da des ofe re ci -
das pelo es ta do, como a água en ca na da, es go to, co le ta
de lixo, cre ches, pos tos de sa ú de, la van de ri as, res ta u -
ran tes co mu ni tá ri os, den tre ou tros. Isto sig ni fi ca que a li -
ber ta ção fe mi ni na exi ge não só a eli mi na ção da ca rên -
cia de re cur sos, que afe ta as fa mí li as po bres, mas tam -
bém a abo li ção da di vi são se xu al do tra ba lho de modo
que ho mens e mu lhe res pos sam as su mir tan to as ta re -
fas re mu ne ra das, bem como a de cu i dar do lar e da fa -
mí lia.

A luta pela li ber ta ção das mu lhe res tem que se
dar no in te ri or do es for ço de cons tru ção, teó ri ca e prá ti -
ca, da es tra té gia so ci a lis ta no País. Tem que ar ti cu lar a
luta so ci a lis ta no Bra sil com o com ba te à do mi na ção se -
cu lar do mun do mas cu li no so bre o fe mi ni no e as suas
es pe ci fi ci da des. Tem que de nun ci ar a dis cri mi na ção, o
pre con ce i to e o con ser va do ris mo nos cos tu mes e a ins -
tru men ta li za ção des tes para ga ran tir uma ma i or ex plo -
ra ção do tra ba lho de toda a po pu la ção. Tem que exi gir
po lí ti cas e ins tru men tos es ta ta is ca pa zes de sa tis fa zer
às de man das do més ti cas e pri va das dos tra ba lha do res
em ge ral e afir mar um novo pa ta mar nas re la ções hu -
ma nas. E so bre tu do, tem que co me çar a com ba ter os
pi la res de sus ten ta ção da he ge mo nia que ga ran te a do -
mi na ção, a sub ser viên cia e amar ras ma te ri a is e es pi ri -
tu a is so bre as mu lhe res.

A luta das mu lhe res não pode ser algo es tra nho à
luta mais glo bal dos tra ba lha do res. No atu al pe río do da

luta de clas ses, o cam po de mo crá ti co-po pu lar e a luta
de gê ne ro no in te ri or des se mes mo cam po deve se ma -
te ri a li zar na or ga ni za ção e ar ti cu la ção co mum das mu -
lhe res no in te ri or do in te ri or do blo co his tó ri co e não à
par te dele. Sem pre ju í zo de ou tras ini ci a ti vas, as mu lhe -
res de vem sem pre pro cu rar se or ga ni zar den tro de en ti -
da des que con gre guem o con jun to de seg men tos so ci -
a is como par ti dos po lí ti cos, en ti da des sin di ca is, es tu -
dan tis, co mu ni tá ri as. O que cria me lho res con di ções
para a cons tru ção de ele men tos es tra té gi cos mais uni fi -
ca do res.

É pre ci so re to mar a di men são glo bal e a uni da de
dos mo vi men tos po pu la res. Os mo vi men tos de mu lhe -
res e fe mi nis tas tem que se unir aos mo vi men tos ge ra is
dos mais po bres, sem de i xar de le van tar as re i vin di ca -
ções es pe cí fi cas. Tem que abor dá-las à par tir das di fe -
ren ças re gi o na is, dos cen tros ur ba nos, das áre as ru ra is
e or ga ni zar as mu lhe res para a con quis tar di re i tos ele -
men ta res. Ain da que es ses di re i tos não lhes di gam res -
pe i to ex clu si va men te, são elas as mais afe ta das pela
sua au sên cia; como am pli a ção dos es pa ços de mo crá ti -
cos e com ba te ao pre con ce i to, sa lá rio igual para tra ba -
lho igual e re du ção da jor na da de tra ba lho, fim da pre ca -
ri za ção e da fle xi bi li za ção das re la ções so ci a is, mais
ver bas para a sa ú de e edu ca ção, cons tru ção de la van -
de ri as e res ta u ran tes po pu la res, a mul ti pli ca ção de cre -
ches, de pos tos de tra ba lho, etc. 

Impor tan tes avan ços no in te ri or de di ver sas es -
fe ras do es ta do, os con se lhos de mu lhe res têm sido,
na prá ti ca, um ador no que di ver sas ad mi nis tra ções
usam para po sa rem de pro gres sis tas, es pa ços de
dis pu tas me no res por in fluên cia e apa re lho po lí ti cos.
Com ra ras ex ce ções, no me lhor dos ca sos, têm se
trans for ma do em ins tru men to de atre la men to à po lí ti -
cas go ver na men ta is e fó runs de cons tru ção de pro -
pos tas que ja ma is saem do pa pel. Os mo vi men tos de -
vem ocu par es sas aber tu ras ins ti tu ci o na is sem con tu -
do atre la rem-se a eles ou tro ca rem a mo bi li za ção pe -
las ar ti cu la ções e lob bi es pa la ci a nos. É pre ci so en -
ca rá-los na sua jus ta me di da: como es pa ços li mi ta dos 
de ar ti cu la ção e pro du ção de po lí ti cas es pe cí fi cas.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Não há 
mais ora do res ins cri tos.

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

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 10 ho ras e 35 
mi nu tos.)

Março  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 10  02779



Ata da 11ª Ses são Não De li be ra ti va
em 12 de mar ço de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho e Edi son Lo bão

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, Pro je to de Lei do Se na do que será lido pelo Sr.
1.º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 17, DE 2001

Alte ra a Lei nº 9.424, de 24 de se tem -
bro de 1996, que “Dis põe so bre o Fun do
de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do
Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za ção do
Ma gis té rio, na for ma pre vis ta no art. 60, §
7º, do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na -
is Tran si tó ri as e dá ou tras pro vi dên ci as.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.424, de 24 de se tem -

bro de 1996, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º..................................................
§ 1º ......................................................
.............................................................
III  – as ma trí cu las no en si no in fan til mi -

nis tra do nas cre ches e nos tur nos pré-es co lar.
§ 2º .....................................................
.............................................................
V – cre ches e ins ti tu i ções de en si no

pré-es co lar.
.............................................................
§ 7º O Mi nis té rio da Edu ca ção po de rá

au to ri zar, ex cep ci o nal men te, que os re cur -
sos do Fun do cri a do por esta Lei pos sam
ser uti li za dos em ati vi da des as sis ten ci a is de 
ca rá ter edu ca ti vo, de acor do com cri té ri os a

se rem fi xa dos em de cre to e até o li mi te de
10% (dez por cen to) do to tal dis po ní vel para 
cada ente da fe de ra ção."’

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

Jus ti fi ca ção

Indis cu ti vel men te, o Fun do de Ma nu ten ção e
De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri -
za ção do Ma gis té rio, cri a do pelo Go ver no Fe de ral a
par tir da Lei nº 9.424, de 1996, cons ti tu iu-se em ele -
men to fun da men tal para o de sen vol vi men to do ní vel
edu ca ci o nal de nos so país.

De fato, tal ação ga ran tiu o in cre men to subs tan -
ci al de re cur sos alo ca dos pe los di ver sos en tes da fe -
de ra ção na ati vi da de edu ca ci o nal, ca rac te ri zan do a
pri o ri za ção do Go ver no Fe de ral no que diz res pe i to a
ne ces si da de de se in cre men tar a edu ca ção das cri -
an ças em nos so país, ten do como ob je ti vo a cri a ção
de con di ções es tru tu ra is para o cres ci men to eco nô -
mi co e so ci al fu tu ro.

A des pe i to de to dos es tes pon tos ini ci al men te
ci ta dos, exis te uma de man da mu i to gran de, por par te
prin ci pal men te dos pre fe i tos, para que se jam fe i tas al -
gu mas mo di fi ca ções na lei do su pra ci ta do fun do, a
fim de per mi tir ma i or fle xi bi li za ção na sua ges tão,
ade quan do-a às pe cu li a ri da des de cada lo ca li da de.

Nes te con tex to, uma das su ges tões que de vem
ser le va das em con si de ra ção diz res pe i to a pro pos ta
for mu la da pela Asso ci a ção dos Mu ni cí pi os do Su do -
es te do Pa ra ná, a fim de que seja vi a bi li za da a pos si -
bi li da de de que re cur sos ad vin dos do Fun def pos sam
ser alo ca dos em ati vi da des as sis ten ci a is (como as
em pre en di das pe las Apa es), bem como em ati vi da -
des re la ci o na das com o en si no in fan til mi nis tra do nas
cre ches e nos tur nos de edu ca ção pré-es co lar.

É im por tan te res sal tar que a pre sen te pro po si -
ção de ter mi na que tal alo ca ção seja res tri ta e su je i ta
a cri té ri os de fi ni dos pelo Mi nis té rio da Edu ca ção, a
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fim de ga ran tir que o pro gra ma não seja des vir tu a do
de sua con cep ção ori gi nal.

Além do mais, é ne ces sá rio des ta car que, em al -
guns mu ni cí pi os, tan to as as so ci a ções as sis ten ci a is,
como a edu ca ção pré-es co lar, cons ti tu em-se em
ações bá si cas para a con so li da ção do pro ces so de
edu ca ção na que las lo ca li da des.

Assim, fica ca rac te ri za da a re le vân cia da pre -
sen te pro po si ção como ins tru men to que aper fe i çoa a
bem su ce di da po lí ti ca do Go ver no Fe de ral na área de
edu ca ção.

Sala das Ses sões, 12 de mar ço de 2001. –
Osmar Dias, Se na dor.

 LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o Fun do de Ma nu ten -
ção e De sen vol vi mentO do Ensi no Fun -
da men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio,
na for ma pre vis ta no art. 60, § 7º, do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

eu san ci o no a se guin te Lei:
.........................................................................
Art. 2º Os re cur sos do Fun do se rão apli ca dos na 

ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no fun da men -
tal pú bli co, e na va lo ri za ção de seu Ma gis té rio.

§ 1º A dis tri bu i ção dos re cur sos, no âm bi to de
cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral, dar-se-á, en tre o
Go ver no Esta du al e os Go ver nos Mu ni ci pa is, na pro -
por ção do nú me ro de alu nos ma tri cu la dos anu al men -
te nas es co las ca das tra das das res pec ti vas re des de
en si no, con si de ran do-se para esse fim:

I – as ma trí cu las da 1ª a 8ª sé ri es do en si no fun -
da men tal;

(Dis po si ti vo Ve ta do)
§ 2º A dis tri bu i ção a que se re fe re o pa rá gra fo

an te ri or, a par tir de 1998, de ve rá con si de rar, ain da, a
di fe ren ci a ção de cus to por alu no, se gun do os ní ve is
de en si no e ti pos de es ta be le ci men to, ado tan do-se a
me to do lo gia de cál cu lo e as cor res pon den tes pon de -
ra ções, de acor do com os se guin tes com po nen tes:

I – 1ª a 4ª sé ri es;
II  – 5ª a 8ª sé ri es;
III  – es ta be le ci men tos de en si no es pe ci al;

IV – es co las ru ra is.
§ 3º Para efe i tos dos cál cu los men ci o na dos no § 

1º, se rão com pu ta das ex clu si va men te as ma trí cu las
do en si no pre sen ci al.

§ 4º O Mi nis té rio da Edu ca ção e do Des por to – 
MEC re a li za rá, anu al men te, cen so edu ca ci o nal, cu -
jos da dos se rão pu bli ca dos no Diá rio Ofi ci al da
União e cons ti tu i rão a base para fi xar a pro por ção
pre vis ta no § 1º.

§ 5º Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni -
cí pi os po de rão, no pra zo de trin ta dias da pu bli ca ção 
re fe ri da no pa rá gra fo an te ri or, apre sen tar re cur so
para re ti fi ca ção dos da dos pu bli ca dos.

§ 6º É ve da da a uti li za ção dos re cur sos do
Fun do como ga ran tia de ope ra ções de cré di to in ter -
nas e ex ter nas, con tra í das pe los Go ver nos da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni -
cí pi os, ad mi ti da so men te sua uti li za ção como con -
tra par ti da em ope ra ções que se des ti nem, ex clu si -
va men te, ao fi nan ci a men to de pro je tos e pro gra mas
do en si no fun da men tal.

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

(Às Co mis sões de Edu ca ção e de
Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do a úl ti ma de -
ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Pro je -
to lido será pu bli ca do e re me ti do às Co mis sões com -
pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

São li dos os se guin tes: 

GABINETE DA LIDERANÇA DO
 BLOCO PARLAMENTAR PFL/PST

Ofí cio nº 0248-L-PFL/2001

Bra sí lia, 2 de mar ço 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 2.103-38, de 23 de fe ve re i ro de 2001,
que ”Dis põe so bre ope ra ções fi nan ce i ras en tre o Te -
sou ro Na ci o nal e as en ti da des que men ci o na, 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.
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Ti tu lar:
De pu ta do Fran cis co Gar cia
Su plen te:
De pu ta do Ger vá sio Sil va

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFL/PST.

Ofí cio nº 0258-L-PFL/2001

Bra sí lia, 2 de mar ço 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 2.123-29, de
23 de fe ve re i ro de 2001, que ”Alte ra dis po si ti vos da
Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, que dis põe so bre 
a or ga ni za ção da Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi -
nis té ri os, 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 José Mú cio Mon te i ro
Su plen te:
De pu ta do José Car los Fon se ca Fi lho

Atenciosamente – Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFL/PST.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas da União os se -
guin tes Avi sos:

– nº 41, de 2001 (nº 292/2001, na ori gem), de 21 
de fe ve re i ro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 27, de 2001-TCU (1ª Câ ma ra), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
le van ta men to de au di to ria nas obras de pa vi men ta -
ção as fál ti ca do tre cho si tu a do en tre o en tron ca men to 
da BR 163 e a di vi sa MS/PR, re a li za das pelo De par -
ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem – DNER
(TC – nº 007.167/99-7);

– nº 42, de 2001 (nº 373/2001, na ori gem), de 21
de fe ve re i ro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
64, de 2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos 
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre au di to ria re -
a li za da no Pe rí me tro de Irri ga ção Ba i xio de Ire cê/BA,
obra sob a res pon sa bi li da de da Com pa nhia de De sen -
vol vi men to dos Va les do São Fran cis co e do Par na í ba –
CODEVASF (TC – nº 007.604/2000-4); 

– nº 43, de 2001 (nº 405/2001, na ori gem), de 21 
de fe ve re i ro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são

nº 65, de 2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
re la tó rio de au di to ria re a li za da na Se cre ta ria Mu ni ci -
pal de Sa ú de da Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de São Luís –
MA, abran gen do con vê ni os com a Fun da ção Na ci o -
nal de Sa ú de e o Fun do Na ci o nal de Sa ú de no pe río -
do de 17/11 a 5/12/97 (TC – nº 350.364/97-4); 

– nº 44, de 2001 (nº 405/2001, na ori gem), de 23 
de fe ve re i ro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 32, de 2001-TCU (2ª Câ ma ra), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
au di to ria re a li za da na Com pa nhia de De sen vol vi men -
to dos Va les do São Fran cis co e do Par na í ba – Co de -
vasf, nos em pre en di men tos de ir ri ga ção do Esta do de 
Ser gi pe. (TC – nº 008.041/2000-0); e

– nº 45, de 2001 (nº 341/2001, na ori gem), de 21 
de fe ve re i ro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 63, de 2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe -
ren te a re la tó rio de ins pe ção re a li za da na Pre fe i tu ra
Mu ni ci pal de Cam po Gran de – MS, nas obras de in -
fra-es tru tu ra ur ba na, re la ci o na das ao Anel Viá rio. (TC
– nº 400.118/93-9).

O Avi so nº 42, de 2001, ane xa do ao pro ces sa do
do Avi so nº 176, de 2000, vai à Co mis são de Fis ca li -
za ção e Con tro le.

Os de ma is Avi sos vão, tam bém, à Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra, por vin te mi nu tos, ao Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Sr. Pre si -
den te, com a con cor dân cia do ora dor, so li ci to a pa la -
vra para uma co mu ni ca ção que re pu to de im por tân -
cia. Se V. Ex.ª per mi te, pro me to que não pas sa rei de
dois mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Ex.ª para uma co mu ni ca ção ur gen te.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de co mu ni car à Casa, prin ci pal -
men te aos Mem bros ti tu la res e su plen tes do Con se -
lho de Éti ca, que aca bei de des pa char na Se cre ta ria
do Con se lho, mar can do a pri me i ra au diên cia para a
pró xi ma quar ta-fe i ra, às 10 ho ras, a fim de se rem ou -
vi dos os três jor na lis tas au to res das duas re por ta -
gens da re vis ta IstoÉ, que, em for ma de fo to có pi as,
es tão ane xa das à re pre sen ta ção e ao adi ta men to à
re pre sen ta ção que re ce be mos den tro do es pí ri to do
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art. 17 da Re so lu ção que cu i da da re gu la men ta ção do 
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar.

De cla rei, no des pa cho, que pes so al men te iria
en trar em con ta to com o Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, ten do em vis ta a sua qua li da de de Se na dor,
para caso S. Exª que i ra tam bém ser ou vi do na mes ma 
data. Caso S. Ex.ª te nha al gum ou tro com pro mis so,
que mar que, de co mum acor do co nos co, uma nova
data, des de que seja com ur gên cia, por que te mos um 
pra zo de 30 dias para ter mi nar as pri me i ras di li gên ci -
as e in ves ti ga ções.

Tam bém de ter mi nei à Se cre ta ria que se ofi ci as -
se aos três Pro cu ra do res men ci o na dos na re fe ri da re -
por ta gem e se ofi ci as se tam bém ao Pro cu ra dor-Ge ral 
da Re pú bli ca, Dr. Brin de i ro, no sen ti do de que S. Exª
to mas se ciên cia de que pre ten de mos ouvi-los, e tam -
bém para que S. Exª nos au xi lie no com pa re ci men to
des ses Pro cu ra do res. De i xei cla ro, to da via, como es -
tou pro la tan do o des pa cho com pra ti ca men te 48 ho -
ras de an te ce dên cia, que es ses Pro cu ra do res, caso
te nham al gum com pro mis so – e te nho cer te za de que 
eles irão co la bo rar com a Insti tu i ção –, en trem em
con ta to com a Se cre ta ria, para, de co mum acor do,
mar car mos uma data, des de que seja, tam bém, com
ur gên cia.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a co mu -
ni ca ção que eu que ria fa zer era essa, da re u nião e do
des pa cho que pro la tei, qua se que nos pre ci sos ter -
mos em que oral men te es tou dan do co nhe ci men to, a
fim de fi car re gis tra do aqui nos Ana is da Casa. Mu i ta
gen te vai in da gar pelo Re la tor; es pe ro in di cá-lo até
quar ta-fe i ra. Mas, de qual quer for ma, no mes mo des -
pa cho, para evi tar qual quer dú vi da, so li ci tei a pre sen ça 
– até mes mo por que S. Exª é mem bro nato, com di re i to 
a voz e voto – do emi nen te Se na dor Ro meu Tuma, que 
já está tra ba lhan do no mes mo sen ti do da re pre sen ta -
ção fir ma da por dois Par la men ta res do PT, res pec ti va -
men te o Se na dor José Edu ar do Du tra, o De pu ta do
Wal ter Pi nhe i ro e o nos so Se na dor re pre sen tan te do
PPS, o emi nen te Se na dor Pa u lo Har tung.

Era a co mu ni ca ção que eu gos ta ria de fa zer.
Agra de ço a V. Exª e, prin ci pal men te, ao Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, que já se en ca mi nha va para a tri bu -
na quan do lhe so li ci tei, con fi an te na sua ge ne ro si da -
de, que me ce des se este es pa ço para a co mu ni ca ção 
que aca bo de fa zer.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR RAMEZ TEBET EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

Des pa cho

1) De sig no au diên cia para o dia 14 do cor ren te, quar ta-fe i ra,

às 10h, a fim de se rem ou vi dos os Srs. Andrei  Me i ré les, Mino Pe -

dro sa e Má rio Si mas Fi lho, au to res das re por ta gens da re vis ta

IstoÉ men ci o na das na De nún cia e ane xa das ao pre sen te fe i to;

2) Ofi cie-se aos Dig nís si mos Pro cu ra do res da Re pú bli ca

men ci o na dos nas re por ta gens, Drs. Luiz Fran cis co de Sou za, Eli a -

na To relly e Gu i lher me Schelb, a fim de se rem ou vi dos na re fe ri da

au diên cia. Caso não seja pos sí vel na quar ta-fe i ra, in for mem à Se -

cre ta ria do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, com su ges tão 

ur gen te de nova data;

3) Qu an to ao item an te ri or, ofi cie-se ao Dig nís si mo Pro cu ra -

dor-Ge ral da Re pú bli ca, Dr. Ge ral do Brin de i ro, no sen ti do de vi a bi li -

zar a pre sen ça dos re fe ri dos Pro cu ra do res na au diên cia; e en ca mi -

nhe-se a S. Exª có pia do in te i ro teor da De nún cia e do seu Adi ta -

men to;

4) Esta rei, pes so al men te, me di ri gin do ao Sr. Se na dor Anto -

nio Car los Ma ga lhães, para que seja ou vi do no mes mo dia, caso

que i ra, ou, de co mum acor do, se fixe data para os seus es cla re ci -

men tos;

5) Do in te i ro teor do pre sen te des pa cho co mu ni que-se o

emi nen te Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, bem como os mem -

bros ti tu la res e su plen tes do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la -

men tar;

6) Dada a cir cuns tân cia de a Cor re ge do ria já es tar pro ce -

den do às di li gên ci as, dê-se ciên cia des te des pa cho ao emi nen te

Se na dor Ro meu Tuma, ti tu lar da Cor re ge do ria;

7) Ou tras pro vi dên ci as se rão to ma das opor tu na men te.

Bra sí lia, 12 de mar ço de 2001. – Se na dor Ra mez Te bet,
Pre si den te do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
agra de ce a co mu ni ca ção de V. Exª.

Com a pa la vra o 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, o Pre si den te
da Re pú bli ca, se ma na pas sa da, anun ci ou à Na ção e
ao mun do a sua in ten ção de re to mar e re a ce le rar o
pro gra ma de pri va ti za ção das em pre sas es ta ta is no
se tor de ener gia elé tri ca.

Para mim, Sr. Pre si den te, isso quer di zer re a ce -
le rar aque la mar cha da in sen sa tez que te mos, des ta
tri bu na, ob ser va do com gran de pre o cu pa ção.

É a re a fir ma ção des sa fé no mer ca do novo,
deus da eco no mia mun di al, in fe liz men te trans plan ta -
do para o Bra sil, esse cul to que está pro du zin do re -
sul ta dos ab so lu ta men te de sas tro sos, es pe ci al men te
no se tor de ener gia elé tri ca, que, como sabe o País,
está vi ven do uma si tu a ção crí ti ca.
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Sr. Pre si den te, a pro du ção e o for ne ci men to de
ener gia elé tri ca é uma ati vi da de que não se co a du na
bem com a ló gi ca do mer ca do. Por quê? Por que a ló -
gi ca do mer ca do é pro du zir para aten der a uma de -
man da. Isto é, na ló gi ca do mer ca do, a ofer ta se gue a
de man da. E sabe-se que de ter mi na dos ser vi ços bá si -
cos fun da men ta is que têm por si só uma for ça de sen -
vol vi men tis ta, como é o caso da ener gia elé tri ca, têm
que es tar dis po ní ve is, an te ci pan do-se mes mo à de -
man da. Ou seja, no se tor de ener gia elé tri ca, a ofer ta
tem que se an te ci par à de man da. E não res pon der à
de man da ou acom pa nhá-la, que é o que de ter mi na a
ló gi ca de mer ca do. As em pre sas com pe tem para
aten der a uma de man da e bus car o má xi mo de lu cra -
ti vi da de. E a lu cra ti vi da de num se tor bá si co, fun da -
men tal e es tra té gi co como esse deve ser ba i xa. Não
pre ten do di zer que deve ha ver pre ju í zo. Não. A em -
pre sa tem que ob ter lu cro, sim. Mas, pela na tu re za do
ser vi ço e pela im por tân cia do seu sig ni fi ca do para o
de sen vol vi men to da eco no mia, esse é um se tor no
qual a ofer ta deve pre ce der mes mo a de man da, deve
an dar sem pre à fren te da de man da, ra zão pela qual
não se co a du na mu i to bem na ló gi ca de mer ca do.

E há uma se gun da ra zão para o de sa cer to en tre 
ener gia elé tri ca e ló gi ca de mer ca do que diz res pe i to
es pe ci fi ca men te ao caso bra si le i ro. O Bra sil pos sui
uma des sas con di ções ex tre ma men te fa vo rá ve is à
pro du ção de ener gia elé tri ca, que é o seu po ten ci al hi -
dre lé tri co mu i to gran de, um po ten ci al re al men te gi -
gan tes co, ain da mu i to pou co apro ve i ta do. E essa é a
for ma de pro du ção de ener gia de cus to mais ba i xo
que se co nhe ce para pro du zir esse bem. Além de ser
lim pa, é uma pro du ção de cus to ba i xo. Só que o apro -
ve i ta men to hi dre lé tri co de cus to ba i xo se faz por meio
de gran des uni da des, e a pro du ção de ener gia em
gran des uni da des gera no seu ter ri tó rio de for ne ci -
men to uma si tu a ção pra ti ca men te in com pa tí vel com
a con cor rên cia; gera uma si tu a ção de mo no pó lio na -
tu ral, dado o gran de por te da pro du ção que se re a li za
no apro ve i ta men to de um gran de po ten ci al hi dre lé tri -
co. Tam bém a ló gi ca do mer ca do é de con cor rên cia,
de com pe ti ção en tre pro du to res al ter na ti vos. A ló gi ca
do se tor de ener gia elé tri ca abas te ci do prin ci pal men -
te por gran des uni da des hi dre lé tri cas, como é o caso
do Bra sil, é a do mo no pó lio. Por tan to, é uma ló gi ca
que deve ser aten di da exa ta men te pelo in ves ti men to
es ta tal, pela res pon sa bi li da de e in ter ven ção do Esta -
do.

Sr. Pre si den te, o Bra sil tem uma his tó ria de êxi -
tos ine gá ve is. O País cons tru iu usi nas hi dre lé tri cas de 
gran de por te, en tre as de ma i or por te do mun do, com

re cur sos pró pri os – cla ro que re cur sos ad vin dos do
sa cri fí cio da po pu la ção, es pe ci al men te do tra ba lha -
dor bra si le i ro, mas com tec no lo gia pró pria. A en ge -
nha ria bra si le i ra do mi nou com ple ta men te toda a tec -
no lo gia de cons tru ção de usi nas hi dre lé tri cas e está
ca pa ci ta da para isso. E, de re pen te, toda essa mag ní -
fi ca cons tru ção bra si le i ra co me ça a ser re ta lha da,
ven di da a pre ços qua se sem pre ba i xos, para pri va ti -
zar a todo cus to, in clu si ve ao cus to da ofer ta por pre -
ços ba i xos, fi nan ci a do ain da com o di nhe i ro do tra ba -
lha dor, ou seja, do BNDES. E para quê? Para ser
pago em dó lar, por que, afi nal de con tas, a em pre sa
es tran ge i ra que ad qui re uma pro du to ra des sas vai
que rer re me ter o re sul ta do da ope ra ção, a sua lu cra ti -
vi da de, para a ma triz, por meio de ope ra ção de câm -
bio e, por con se guin te, pres si o nan do a nos sa já qua -
se in viá vel Ba lan ça de Pa ga men tos com o ex te ri or.
Re fi ro-me es pe ci al men te à Ba lan ça de Ser vi ços, já
que quan to à Ba lan ça Co mer ci al, em bo ra de fi ci tá ria,
na me di da em que o real se des va lo ri ze – como vai se 
des va lo ri zar –, a ten dên cia é es ti mu lar a ex por ta ção e 
de ses ti mu lar a im por ta ção para res ta be le cer-se, ain -
da que pre ca ri a men te, o equi lí brio da Ba lan ça Co -
mer ci al. A Ba lan ça de Ser vi ços é aque la que jus ta -
men te com por ta a re mes sa de lu cros para o ex te ri or,
lu cros que es sas em pre sas de ener gia elé tri ca vão
ge rar sem que ge rem ex por ta ção; na ver da de não va -
mos ex por tar ener gia elé tri ca, mas, sim, re me ter os
lu cros ob ti dos com a ope ra ção des sas gran des uni da -
des cons tru í das pelo povo bra si le i ro, pela Na ção bra -
si le i ra e ven di das a pre ço tão ba i xo. 

O fato, Sr. Pre si den te, é que o Bra sil vive hoje
uma gran de cri se no se tor de ener gia elé tri ca, cri se
que é re sul ta do prin ci pal men te da po lí ti ca de pri va ti -
za ção que es tan cou os in ves ti men tos. O Bra sil in ves -
tia em tor no de US$10 bi lhões por ano na ma nu ten -
ção da ofer ta de ener gia elé tri ca, sem pre na de man -
da, como deve ser. De re pen te esse in ves ti men to caiu 
ver ti cal men te; e isso por que o Esta do bra si le i ro se viu 
pro i bi do, as em pre sas es ta ta is se vi ram pro i bi das de
in ves tir por ca u sa da po lí ti ca go ver na men tal de pri va -
ti za ção. Foi uma pro i bi ção ab sur da do BNDES de fi -
nan ci ar a ex pan são des sas em pre sas es ta ta is. Por
ou tro lado, as em pre sas pri va das que com pra ram as
nos sas es ta ta is de ener gia elé tri ca es tão pa ra das, es -
pe ran do o agra va men to da cri se, es pe ran do que a ca -
rên cia de ener gia se ma ni fes te mais agu da men te,
para que pos sam ele var ain da mais as ta ri fas, já aci -
ma da in fla ção, des de que a po lí ti ca de pri va ti za ção
foi im plan ta da no País. 
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Então, as em pre sas es tão aguar dan do que em
2003 haja a li be ra ção das ta ri fas de ener gia elé tri ca.
As em pre sas aguar da rão a ca rên cia de ener gia elé tri -
ca, para que a de man da, a dis pu ta pela ener gia, per -
mi ta a ele va ção da ta ri fa e, con se quen te men te, da lu -
cra ti vi da de, o que sig ni fi ca rá o au men to das re mes -
sas de dó la res para o ex te ri or.

Sr. Pre si den te, o co te jo do se tor de ener gia do
pe tró leo com o se tor de ener gia elé tri ca é mu i to es cla -
re ce dor. O pri me i ro vai mu i to bem, ape sar do cer co a
que a Pe tro bras se vê sub me ti da. Não foi ain da pri va -
ti za da, con ti nua sen do uma em pre sa es ta tal de gran -
de por te, de gran de pres tí gio e de gran des re a li za -
ções. O se tor de pro du ção de ener gia do pe tró leo no
Bra sil vai mu i to bem, en quan to o se tor de ener gia elé -
tri ca, sub me ti do a essa po lí ti ca ab sur da, in sen sa ta e
en tre guis ta de pri va ti za ção, está pas san do por uma
cri se gra ve e pro fun da. Essa cri se tem pre ju di ca do e
li mi ta do as pos si bi li da des de cres ci men to da nos sa
eco no mia e pre o cu pa do as en ti da des em pre sa ri a is. 

Na se ma na pas sa da, a Fe de ra ção das Indús tri -
as do Esta do do Rio de Ja ne i ro – Fir jan, pu bli cou re la -
tó rio em que apon ta para a gra vi da de da cri se que
che ga rá ao seu auge em 2002. Tal vez se atra ves se
2001 com al guns apa gões, mas, em 2002, a pro du -
ção ba te rá em um teto – se con ti nu ar cres cen do a 4,
4,5% ao ano – e vai de man dar mais ener gia do que
vai dis por. A ver da de é que o cres ci men to da de man -
da – e isso é uma sé rie his tó ri ca no Bra sil, uma si tu a -
ção pe cu li ar bra si le i ra, mas não só bra si le i ra; di fun -
de-se pelo mun do – é sem pre ma i or do que o cres ci -
men to da eco no mia. Isto é, se a eco no mia cres cer
4%, a de man da de ener gia vai cres cer 5 a 6%. E isso
é o má xi mo que o se tor de ener gia elé tri ca pode aten -
der, se tudo der cer to. 

Na me lhor das hi pó te ses, a nos sa ofer ta vai
cres cer en tre 4 e 5% ao ano nos pró xi mos cin co anos; 
se a eco no mia con ti nu ar cres cen do a 4%, não vai en -
con trar a sua li mi ta ção pelo ou tro fa tor li mi ta ti vo, que
é o Ba lan ço de Pa ga men tos. Vai en con trar essa li mi -
ta ção no for ne ci men to de ener gia, que não vai ser ca -
paz de aten der à de man da ge ra da pelo pró prio cres -
ci men to.

Assim, a eco no mia bra si le i ra está amar ra da por
dois pe sos e duas amar ras in trans po ní ve is: de um
lado, o Ba lan ço de Pa ga men tos, cada vez mais de fi ci -
tá rio, for çan do a ele va ção da taxa do dó lar, for çan do a 
des va lo ri za ção do real, o que, na tu ral men te, puxa a
eco no mia para ba i xo, a fim de pro du zir o equi lí brio
num pa ta mar mais ba i xo. Ao lado da li mi ta ção de pa -
ga men tos, a li mi ta ção do for ne ci men to de ener gia

elé tri ca, que é uma con di ção sine qua non, ab so lu ta -
men te ne ces sá ria de cres ci men to. Não há pos si bi li -
da de de dar con ti nu i da de ao cres ci men to eco nô mi co
a ta xas mais ele va das. O Bra sil não pre ci sa cres cer a
4%, mas a 7% ou 6% pelo me nos. Isso é ab so lu ta -
men te im pen sá vel com a es tru tu ra ção do se tor de
ener gia elé tri ca como está, o que irá se agra var se o
Pre si den te ti ver con di ções de cum prir o que pro me -
teu na se ma na pas sa da de uma for ma ab so lu ta men te 
in sen sa ta, que é a re to ma da do pro ces so de pri va ti -
za ção de nos sas gran des em pre sas es ta ta is de ener -
gia elé tri ca.

Então, Sr. Pre si den te, na me lhor das hi pó te ses,
se tudo acon te cer como o Go ver no pre vê, te re mos
um acrés ci mo de po ten ci al dis po ní vel de 4% a 5% ao
ano, o que tra duz uma cri se no se tor. Isso se ocor rer a 
me lhor das hi pó te ses, que é dar cer to o tal pro gra ma
pri o ri tá rio de ter mo e le tri ci da de que o Go ver no lan -
çou, que está a exi gir uma ex pli ca ção com mais de ta -
lhes, com mais fun da men to. O Se na do deve con vo car 
o Mi nis tro para dar ex pli ca ções so bre este pro gra ma
de 50 usi nas ter mo e lé tri cas a gás, com o gás da Bo lí -
via e com um pou co do gás da Pe tro bras, das qua is,
de cin qüen ta só quin ze sa í ram do pa pel até ago ra.
Sa í ram do pa pel por que a Pe tro bras en trou no pro je -
to. A Pe tro bras tem in te res se na me di da em que está
pa gan do esse gás im por ta do da Bo lí via. Usan do ou
não o gás, o Bra sil paga pelo acor do es ta be le ci do
com a Bo lí via, e quem paga é a Pe tro bras. Por isso ela 
tem in te res se e es co lheu os me lho res pro je tos, in -
gres san do nele; ban can do in clu si ve fi nan ce i ra men te
– e co lo can do na tu ral men te o seu nome, de gran de
pres tí gio, para atra ir in ves ti do res as so ci a dos nes se
pro je to.

Então, acre di to que es sas quin ze usi nas vão
efe ti va men te sair do pa pel e se ma te ri a li zar. Mas, e as 
ou tras trin ta e cin co? Como é que o Bra sil vai dar con -
ta da atu a li za ção da ofer ta se esse pro gra ma pa re ce
ab so lu ta men te in viá vel do pon to de vis ta eco nô mi co?

A ener gia ter me lé tri ca é mais cara do que hi dre -
lé tri ca. Há uma re la ção fí si ca de trans for ma ção de ca -
lor em tra ba lho onde há, em ge ral, uma gran de per da, 
mas com o aper fe i ço a men to tec no ló gi co; re a pro ve i ta -
men to de ga ses; co-ge ra ção etc. se pode che gar a
uma per da de pro du ti vi da de da or dem de 50%.É cla ro 
que é uma ener gia de cus to mais alto do que a hi dro e -
lé tri ca, que apro ve i ta o po ten ci al de tra ba lho já re a li -
za do pela que da d’água. Essa ener gia ter me lé tri ca,
por ter cus to mais alto, é aci o na da, em ge ral, nos mo -
men to de pi que, isto é, a base do for ne ci men to é a
ener gia hi dre lé tri ca, mas, nos pi cos de de man da, a
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ter me lé tri ca é li ga da para aten dê-los, vi san do fa zer
uma mé dia de cus to de pro du ção ra zoá vel, por que o
cus to da ener gia hi dre lé tri ca que fun ci o na o tem po
todo é ba i xo, en quan to que o da ter me lé tri ca é alto,
pois in te gra só os pi cos. To da via, pe las ca rac te rís ti cas 
do pro gra ma bra si le i ro, pelo que sei, as nos sas ter -
me lé tri cas irão fun ci o nar o tem po todo, de for ma in -
ver ti da. As usi nas de pico se rão as hi dre lé tri cas e as
ter me lé tri cas, as usi nas de base, por que te re mos de
pa gar o gás de qual quer ma ne i ra, usan do-o ou não.
Então, va mos usá-lo o tem po todo. Isso me pa re ce tão 
es ta pa fúr dio, mas é pre ci so que a Casa tome ciên cia
des sa si tu a ção. Cer ta men te, esse cus to vai se ele var
com a des va lo ri za ção do real, o que já está ocor ren -
do, em de cor rên cia do dé fi cit das nos sas ba lan ças de
pa ga men tos e pelo fato de es sas ta ri fas te rem de ser
in de xa das ao dó lar, pois a ma té ria-pri ma fun da men tal 
é o gás da Bo lí via, que é pago em dó lar. Então, não há 
como se ins ti tu ir se cu ri ti za ção para uma ma no bra fi -
nan ce i ra que dê con ta dis so. Não há so lu ção. Já exis -
te uma in de xa ção quan to aos cus tos de pro du ção. O
se tor de ener gia elé tri ca é in de xa do, em bo ra nos sa
eco no mia, prin ci pal men te os sa lá ri os não pos sam
pen sar nem mes mo lon gin qua men te em ter qual quer
in de xa ção. Con tu do, as ta ri fas de ener gia elé tri ca, de
te le co mu ni ca ções são in de xa das. Ago ra, po rém, a in -
de xa ção vai au men tar em face da des va lo ri za ção do
real, da taxa cam bi al, que vai ser al te ra da. Vai-se
acres cer o cus to com a cri a ção de mais um elo de in -
ter me di a ção: as tais em pre sas ven de do ras de ener -
gia, que nin guém sabe ao cer to o que são, como vão
fun ci o nar. Não há ex pe riên cia no País nes se ramo.
Será mais um elo de in ter me di a ção que, cer ta men te,
vai en ca re cer a ca de ia pro du ti va. E evi den te men te as
ta ri fas ain da vão se ele var, como dis se, pela po lí ti ca
das em pre sas de aguar dar a es cas sez, quan do ela
se ma ni fes tar cla ra men te e, a par tir de 2003, quan do
ti ve rem li ber da de ta ri fá ria, as ta ri fas vão para o ní vel
que qui se rem, para en gor dar sua lu cra ti vi da de e suas 
re mes sas de lu cros para o ex te ri or.

Sr. Pre si den te, re co nhe ço que meu tem po está
es go ta do, mas gos ta ria de tra zer à con si de ra ção dos
Srs. Se na do res essa ques tão fun da men tal, es sen ci -
al, cru ci al para o pro ces so de de sen vol vi men to bra si -
le i ro, que é a cri se do se tor de ener gia elé tri ca que o
País está vi ven do, de cor ren te da po lí ti ca de pri va ti za -
ção, a qual o Pre si den te dis se, na se ma na pas sa da,
vai ace le rar ain da mais. Onde va mos pa rar? Não sei.
Mas, de qual quer for ma, o Se na do tem de pres tar
aten ção nis so e ou vir do Sr. Mi nis tro das Mi nas e
Ener gia as ra zões des sa po lí ti ca, es pe ci al men te os

fun da men tos des se pro gra ma de ter me lé tri cas a gás,
que nin guém sabe ao cer to o que é. 

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Jef fer son Pé res por
vin te mi nu tos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, te -
nho um com pro mis so a cum prir ago ra, mas re que i ro
na for ma re gi men tal seja dado como lido o meu dis -
cur so, cujo o tex to es tou en ca mi nhan do à Mesa.

É lido o se guin te:
Se nhor Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, há

vá ri os anos acos tu ma mo-nos à ex pres são cus to bra -
sil , aque le en tu lho eco nô mi co de re gu la men tos bu ro -
crá ti cos ir ra ci o na is em di ver sas áre as (na tri bu tá ria e
na tra ba lhis ta, prin ci pal men te) que en tra vam a com -
pe ti ti vi da de e a con quis ta de fi ni ti va de um de sen vol vi -
men to sus ten tá vel e equâ ni me para o nos so país.

Exis te, po rém, uma di men são som bria, du ra -
dou ra, des con for tá vel e, ain da as sim, pou co dis cu ti da 
des se cus to bra sil que só mais re cen te men te tem re -
ce bi do a aten ção que me re ce dos es pe ci a lis tas aca -
dê mi cos e dos for ma do res de opi nião em ge ral. Re fi -
ro-me ao fe nô me no oni pre sen te, mul ti for me e da ni -
nho da cor rup ção.

Ago ra, a sé rie de ca der nos pu bli ca da pelo es cri -
tó rio bra si le i ro da Fun da ção Kon rad Ade na u er (o ins -
ti tu to de es tu dos so ci a is e po lí ti cos da de mo cra cia
cris tã da Ale ma nha) lan ça uma bem-vin da luz so bre
esse de ba te com a co le tâ nea os cus tos da cor rup ção. 
Ela com pre en de cin co ar ti gos as si na dos por con ce i -
tu a dos es tu di o sos bra si le i ros e in ter na ci o na is, qua se
to dos li ga dos à or ga ni za ção não-go ver na men tal
Trans pa rên cia Inter na ci o nal , rede de in for ma ções e
aná li ses des ti na da a com ba ter a cor rup ção no se tor
pú bli co e nas re la ções des te com a es fe ra pri va da,
com sede em Ber lim e re pre sen ta da em nos so país
pela Trans pa rên cia Bra sil.

É con sen so en tre os ar ti cu lis tas, ex pres so no
tex to de apre sen ta ção da co le tâ nea, que ”a cor rup -
ção é o ma i or obs tá cu lo ao de sen vol vi men to. Ela
apro fun da o fos so en tre ri cos e po bres, en quan to eli -
tes vo ra zes sa que i am o or ça men to pú bli co. Ca u sa
dis tor ções na con cor rên cia, ao obri gar em pre sas a
des vi a rem im por tân ci as cada vez ma i o res para ob ter
no vos con tra tos. So la pa a de mo cra cia, a con fi an ça no 
es ta do, a le gi ti mi da de dos go ver nos, a mo ral pú bli ca.

E, para quem ain da pen sa que a cor rup ção é
uma pa to lo gia so ci al cir cuns cri ta às ba na na-re pu blics
e aos de po tis mos ter ce i ro-mun dis tas, os au to res lem -

Março  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 13  02813



bram, com exem plos re cen tes – como o es cân da lo de 
12 mi lhões de mar cos em do a ções de em pre sá ri os e
lo bis tas ao ca i xa dois da CDU, par ti do do ex-chan ce -
ler ale mão Hel mut Kohl  –, que a cor rup ção atin ge
uma es ca la pla ne tá ria. Essa dis se mi na ção é, sem dú -
vi da, im pul si o na da pela ava lan che de mu dan ças eco -
nô mi cas e ge o po lí ti cas pre ci pi ta da pelo fim da guer ra
fria. ”o cul to do su ces so ins tan tâ neo, cen tra do no en ri -
que ci men to ma te ri al“, reza o pre fá cio de os cus tos da
cor rup ção, ”é efe i to co la te ral da glo ba li za ção“.

Com efe i to, Sr. Pre si den te, quem quer que fo lhe -
ie o no ti ciá rio da mí dia na ci o nal e in ter na ci o nal, por
ve zes tem a im pres são de es tar na ve gan do em um
co los sal mar de lama, en gros sa do por de nún ci as que
aflu em de to dos os qua dran tes da al de ia-glo bal, des -
de o trá fi co de pe que nos con for tos para pre sos abas -
ta dos nas pe ni ten ciá ri as pa u lis tas ao su mi ço de bi -
lhões de dó la res em con cor rên ci as fra u da das na
Indo né sia da fa mí lia Su har to, pas san do pe las ge ne -
ro sas con tri bu i ções da in dús tria ae ro náu ti ca ca na -
den se ao go ver no de Otta wa, im pla cá vel em sua de -
ter mi na ção de im pe dir a de co la gem de nos sa Embra -
er no mer ca do mun di al de ja tos re gi o na is.

Entre tan to, para não abu sar da pa ciên cia dos
que me ou vem, li mi tar-me-ei a re per cu tir em mi nha
fala des ta tar de os prin ci pa is as pec tos de ape nas dois 
en sa i os pre sen tes na co le tâ nea, re co men dan do for -
te men te aos in te res sa dos a le i tu ra in te gral da mes -
ma.

No tra ba lho in ti tu la do ”Cor rup ção e De sem pe -
nho Eco nô mi co“, o pro fes sor Mar cos Fer nan des Gon -
çal ves da Sil va, ar ti cu la as três prin ci pa is te o ri as so -
bre as ca u sas e con se quên ci as da cor rup ção, ana li -
san do as re la ções en tre re gras, ins ti tu i ções, mo ti va -
ções dos agen tes pú bli cos e pri va dos e com por ta -
men tos cor rup tos. Ele mos tra como, em vá ri os re gi -
mes de mo crá ti cos, co a li zões de lin qüen tes for ma das
por bu ro cra tas, po lí ti cos e em pre sá ri os for ne ce do res
do go ver no (num ar ran jo iden ti fi ca do por ou tros ana -
lis tas como triân gu los de fer ro) im põem cus tos e ine fi -
ciên ci as ao con jun to da so ci e da de.

De acor do com o eco no mis ta, o cal do de cul tu ra
da cor rup ção crô ni ca ten de a ser for ma do pelo ex ces -
so de re gu la men ta ção so bre a vida eco nô mi ca, pela
im pu ni da de e au sên cia de ris co para cor rup to res e
cor rup tos, por um am bi en te so ci al de to le rân cia ou
mes mo de le gi ti mi da de in for mal com re la ção ao fe nô -
me no.

Os re mé di os pro pos tos pelo eco no mis ta da
FGV de São Pa u lo con sis tem em uma es tra té gia de
des bu ro cra ti za ção que re mo va as di fi cul da des para a

ex pan são de ne gó ci os exis ten tes e a cri a ção de no -
vos em pre en di men tos, em be ne fí cio prin ci pal men te
dos mi cro e pe que nos em pre sá ri os su fo ca dos por al -
tos ”cus tos de tran sa ção“; um sis te ma de in ves ti ga -
ção e exe cu ção pe nal que au men te os ris cos para o
com por ta men to cor rup to; e a cri a ção de in cen ti vos e
uma cul tu ra or ga ni za ci o nal , den tro da má qui na pú bli -
ca, que pre mie a éti ca do mé ri to e da cor re ção no tra -
to do di nhe i ro do con tri bu in te.

Onde es sas con di ções es tão au sen tes, a cor -
rup ção pro vo ca o des vio e o des per dí cio de re cur sos
es cas sos que, se de vi da men te apli ca dos, de ter mi na -
ri am uma ex pres si va ele va ção do pro du to per ca pi ta.

Um ônus pa ra le lo ao de sen vol vi men to eco nô mi -
co é a fuga de no vos in ves ti men tos acar re ta da por
prá ti cas de pro pi na, fa vo ri tis mo e fra u des de vá ria or -
dem. Qu an to a este pon to, des ta que-se que as prin ci -
pa is agên ci as de aná li se e clas si fi ca ção de ris co,
como a ame ri ca na Stan dard & Po ors, a Bri tâ ni ca Eco -
no mist Intel li gen ce Unit, ou a su í ça Bu si ness Risk
Intel li gen ce, bem como in flu en tes ór gãos de im pren -
sa, a exem plo do Wall Stre et Jour nal, con ta bi li zam
uma sé rie de fa to res cul tu ra is e ins ti tu ci o na is para re -
co men dar ou de sa con se lhar in ver sões pro du ti vas e
com pro mis sos fi nan ce i ros em pa í ses di tos emer gen -
tes. Den tre os que si tos ava li a dos, des ta cam-se:

Fre qüên cia de pa ga men tos adi ci o na is para fa -
zer com que pro ces sos de li cen ci a men to ou au to ri za -
ção tra mi tem;

Fre qüên cia de de nún ci as e es cân da los de cor -
rup ção en tre po lí ti cos, sin di ca lis tas, fun ci o ná ri os pú -
bli cos, em pre sá ri os, ma gis tra dos, re li gi o sos, jor na lis -
tas;

Pro pi nas na al fân de ga e con tra ban do;

Exis tên cia de mer ca dos ne gros de cus tos adi ci -
o na is pela de mo ra;

Con fi an ça/des con fi an ça na cor re ta e tem pes ti -
va apli ca ção das leis pela jus ti ça.

Pre sen ça de uma eco no mia in for mal re sul tan te
dos al tos cus tos da le ga li da de;

Pa ga men tos ir re gu la res a fun ci o ná ri os do fis co,
das for ças de se gu ran ça pú bli ca ou do ju di ciá rio;

Inte res ses co mer ci a is da clas se po lí ti ca.

Fe liz men te, as cres cen tes re a ções mun di a is de
uma ci da da nia in dig na da di an te da re ve la ção de es -
que mas mul ti mi li o ná ri os de su bor nos e de es cân da -
los de en ri que ci men to ilí ci to, en vol ven do au to ri da des
dos mais va ri a dos ní ve is e se to res, re ve lam uma to le -
rân cia cada vez mais ba i xa à cor rup ção.
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Nos pa í ses de sen vol vi dos, essa ten dên cia re fle -
te a im pa ciên cia de uma po pu la ção mais ins tru í da e
bem in for ma da com pri vi lé gi os in jus ti fi ca dos de go -
ver nan tes e fun ci o ná ri os pú bli cos. Já no mun do em
de sen vol vi men to, a in cor po ra ção de um gran de nú -
me ro de mem bros la ti no-ame ri ca nos, asiá ti cos, afri -
ca nos, além da Eu ro pa Ori en tal pós-co mu nis ta, à fa -
mí lia das na ções de mo crá ti cas, com a der ro ca da da
cen su ra aos me i os de co mu ni ca ção, num novo con -
tex to tec no ló gi co de in for ma ção ins tan tâ nea, deu ao
povo me i os iné di tos de fis ca li zar a con du ta dos do nos 
do po der e ca na li zar seu des con ten ta men to em ele i -
ções pe rió di cas.

Um dos mais sig ni fi ca ti vos tes te mu nhos des se
avan ço foi a de ci são do Ban co Mun di al no sen ti do de
in cor po rar o com ba te à cor rup ção ao con jun to de cri -
té ri os para a con ces são de fi nan ci a men tos a pro je tos
li ga dos à cha ma da ”se gun da ge ra ção“ de re for mas
es tru tu ra is (sis te mas ins ti tu ci o na is de re gu la ção e fis -
ca li za ção), pos te ri or à eta pa de ajus tes ma cro e co nô -
mi cos es ta bi li za ção mo ne tá ria, de ses ta ti za ção e li be -
ra li za ção, ca rac te rís ti ca da ma i or par te dos anos 90.

Com a as cen são de Ja mes Wol fen sohn à pre si -
dên cia do Bird, a tec no cra cia da ins ti tu i ção pas sou a
se con ci en ti zar con cre ta men te da cor rup ção como
uma das prin ci pa is ca u sas da po bre za, do atra so e da 
de si gual da de. Em de cor rên cia dis so, um vo lu me
subs tan ci al de re cur sos foi co lo ca do à dis po si ção de
pes qui sas de opi nião com ci da dãos, em pre sá ri os e
fun ci o ná ri os pú bli cos, bem como de es tu dos com pa -
ra ti vos de am plo al can ce, per mi tin do me lhor co nhe -
cer e des ba ra tar uma mul ti pli ci da de de me ca nis mos e 
re des cri mi no sas ou de con tra ven ção.

Não nos ilu da mos, po rém: o su ces so das re for -
mas le ga is e ad mi nis tra ti vas ini bi do ras da cor rup ção
é algo que de pen de pri mor di al men te da co mu nhão
de es for ços de li de ran ças go ver na men ta is e do se tor
pri va do para o es ta be le ci men to da boa go ver nan ça e
o si mul tâ neo for ta le ci men to da so ci e da de ci vil em
cada país.

No caso bra si le i ro, es tou con vic to de que cabe a 
nós, par la men ta res, uma res pon sa bi li da de toda es -
pe ci al no que con cer ne à re e ge nha ria do sis te ma po -
lí ti co-par ti dá rio e ele i to ral com vis tas a es tan car a fon -
te es tru tu ral de des vir tu a men to da fun ção re pre sen ta -
ti va e mes mo de des cré di to das re gras do jogo de mo -
crá ti co con ti da no vi ci o so es que ma de fi nan ci a men to
de cam pa nhas ele i to ra is.

Tal é o tema de ou tro en sa io da co le tâ nea, sob o
tí tu lo ”re for ma po lí ti ca e fi nan ci a men to nas cam pa -
nhas“, as si na do pelo pro fes sor Da vid Fle is cher, um

dos fun da do res do De par ta men to de Ciên cia Po lí ti ca
da Uni ver si da de de Bra sí lia.

”... Não há com pe ti ção en tre par ti dos“, afir ma o
ci en tis ta po lí ti co da UnB, ”pois a con cor rên cia ma i or
se dá en tre ‘com pa nhe i ros’ da mes ma cha pa. Cada
um de les luta para se ele ger e jo gar seus co le gas de
cha pa na su plên cia. Assim, as ma i o res tra i ções e
des le al da des são per pe tra das en tre cor re li gi o ná ri os.
Essa si tu a ção re sul ta em par ti dos mu i to fra cos, com
pou ca fi de li da de e co e são in ter na“. O sis te ma, pros -
se gue Fle is cher, ”pro mo ve o per so na lis mo, o ca ci -
quis mo, o in di vi du a lis mo e o ego ís mo tão ca rac te rís ti -
cos do sis te ma po lí ti co bra si le i ro. (...) Os par ti dos se
tor nam, na me lhor das hi pó te ses, um ve í cu lo ele i to ral
e, na pior, uma le gen da de alu guel. Assim, o ele i tor é
in du zi do a vo tar na pes soa, não na le gen da. Nin guém 
ves te a ca mi sa do par ti do e to dos par tem para o in di -
vi du a lis mo nos gas tos, em bo ra a le gis la ção de ter mi -
ne que as des pe sas ele i to ra is de vem ser con tra í das
ex clu si va men te pe los par ti dos. Daí o exer cí cio de
faz-de-con ta que to dos os par ti dos fa zem de po is do
ple i to. Na prá ti ca, se os gas tos são in di vi du a is , tam -
bém os ga nhos ten dem a ser apro pri a dos in di vi du al -
men te“, as se ve ra o ci en tis ta po lí ti co. De fato, como
ex pli car que cer tos can di da tos pos sam gas tar qua tro,
cin co, seis mi lhões de dó la res para con quis tar um
man da to na câ ma ra dos de pu ta dos – ou o até dé cu -
plo des ses va lo res na dis pu ta de pre fe i tu ras de gran -
des ci da des ou de go ver nos es ta du a is – se não pela
ex pec ta ti va de res sar cir-se me di an te ex pe di en tes va -
ri a dos, to dos igual men te con de ná ve is? Afi nal, o ga -
nho acu mu la do nos qua tro anos de um man da to de
de pu ta do fe de ral não pas sa de 216 mil dó la res...

Va len do-se de sua ex pe riên cia como aten to ob -
ser va dor da cena po lí ti ca na ci o nal, Fle is cher apon ta
as qua tro ro tas mais co muns ao en ri que ci men to ilí ci -
to: ”1) li ci ta ções pú bli cas (para for ne ci men to de bens
e ser vi ços ao go ver no) vi ci a das em fa vor das pró pri as 
em pre sas do po lí ti co, ou de fir mas de seus pa ren tes
ou dos ma i o res con tri bu in tes de sua cam pa nha; 2)
des ti na ção de ver bas pú bli cas a en ti da des-fan tas ma
con tro la das in di re ta men te pelo po lí ti co, a tí tu lo de do -
a ção; 3) con ces são de em prés ti mos sub si di a dos, in -
cen ti vos fis ca is es pe ci a is e ou tros be ne fí ci os a em -
pre sas ‘ami gas’; e 4) de ci sões de po lí ti ca pú bli ca que
fa vo re cem cer tos gru pos“. Acres cen ta Da vid Fle is -
cher que es ses ga nhos ou con tri bu i ções po dem vir
an tes ou de po is da ele i ção do can di da to, na for ma de
adi an ta men tos por ser vi ços a se rem pres ta dos de po -
is da con quis ta do po der, ou na for ma de co bran ças
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por ser vi ços pres ta dos ao lon go do man da to – ou ain -
da am bas as mo da li da des com bi na das.

Os fru tos po dres des se des con tro le cri mi no so
es tão em toda par te. No Pi a uí, in ves ti ga ções da po lí -
cia fe de ral, le va das a efe i to no ano pas sa do, cal cu lam 
que 122 dos 222 pre fe i tos ele i tos em 1996 des vi a ram
140 mi lhões de re a is do Fun def, o Fun do de Va lo ri za -
ção do Ma gis té ro. Na ma i or me tró po le do país, São
Pa u lo, a ”má fia dos fis ca is“ ex pôs a po dri dão que to -
ma ra con ta das ad mi nis tra ções Pa u lo Ma luf e Cel so
Pit ta e se ra mi fi ca ra na di re ção da Câ ma ra Mu ni ci pal.

Aqui nes ta casa, a CPI do Ju di ciá rio com pro vou
de fi ni ti va men te que a li ci ta ção para a nova sede do
TRT pa u lis ta era fra u du len ta e que, de 1992, ano em
que se ini ci a ra a cons tru ção, até 1998, cer ca de 169
mi lhões de re a is fo ram de vo ra dos por um es que ma
cri mi no so sob o co man do do juiz Ni co lau dos San tos
Neto.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, o des fe -
cho des sas e de ou tras his tó ri as ver go nho sas ates ta
o ama du re ci men to cí vi co e po lí ti co da po pu la ção bra -
si le i ra. Des de as ma ni fes ta ções que cul mi na ram no
im pe ach ment do ex-pre si den te Fer nan do Col lor, ela
não ces sa de ape lar para to dos os me i os a seu al can -
ce a fim de pro tes tar e exi gir uma fa xi na éti ca de nos -
sos qua dros e ins ti tu i ções po lí ti cas.

Con for me lem bra o pro fes sor Fle is cher, dos ve -
re a do res pa u lis ta nos li ga dos a Pit ta que ”so bre vi ve -
ram“ à de vas sa da CPI da Câ ma ra Mu ni ci pal e do Mi -
nis té rio Pú bli co Esta du al, ape nas dois lo gra ram a re e -
le i ção. Qu an to ao es cân da lo do Fun def, dos 114 pre -
fe i tos in ves ti ga dos pelo Mi nis té rio da Edu ca ção, sete
não con cor re ram à re e le i ção em 2000, e, dos 107 res -
tan tes, fo ram re e le i tos ape nas 37, com a der ro ta dos
ou tros 70 no pri me i ro tur no. E a in dig na ção da opi nião 
pú bli ca foi in gre di en te fun da men tal do pro ces so de
cas sa ção do man da to se na to ri al do em pre i te i ro bra si -
li en se Luiz Este vão, ”só cio“ do juiz Ni co lau na obra
fra u du len ta do fó rum tra ba lhis ta.

Acre di to mes mo que as pers pec ti vas para o pri -
ma do da éti ca na ad mi nis tra ção pú bli ca do ra van te se
con so li dem gra ças a duas im por tan tís si mas leis que
apro va mos ano pas sa do e cu jos pro je tos cou be-me a
hon ra de re la tar. Tra ta-se, na tu ral men te, das leis de
res pon sa bi li da de fis cal e de cri mes fis ca is. Os me ca -
nis mos de mo ni to ri za ção dos gas tos pú bli cos e de
pres ta ção de con tas em ba ses cor ren tes ne las em bu -
ti dos im pe di rão que des vi os tó pi cos se agi gan tem em
cri ses ad mi nis tra ti vas e fi nan ce i ras ge ne ra li za das, si -
tu a ções em que as in ter ven ções ex post do Mi nis té -
rio Pú bli co e da Jus ti ça di fi cil men te con se guem re a -

ver para o Erá rio mais que uma mi nús cu la par ce la do
di nhe i ro pú bli co rou ba do.

Con tu do, Sr. Pre si den te, sub sis te uma am pla e
pe ri go sa la cu na em todo esse con jun to de me di das
des ti na das a pro te ger o bol so do con tri bu in te e a dig -
ni da de da ad mi nis tra ção pú bli ca de no vos ata ques da 
de lin qüên cia po lí ti ca. A le gis la ção so bre fi nan ci a men -
to de cam pa nhas, como con si de ra o pro fes sor Fle is -
cher, per ma ne ce como uma ja ne la es can ca ra da a vá -
ri as for mas de ir re gu la ri da des e uma pe re ne ten ta ção 
para to dos aque les que atra i ço am a re pre sen ta ção
po pu lar na bus ca de van ta gens ilí ci tas.

Re cor do que eu mes mo, des ta tri bu na, qua se
um ano an tes de ler o ar ti go de Da vid Fle is cher, de -
fen di a ne ces si da de ur gen te da apro va ção da pro pos -
ta de fi nan ci a men to pú bli co ex clu si vo das cam pa nhas 
ele i to ra is. Per ma ne ço acre di tan do que o pro je to de lei 
do no bre co le ga Pe dro Si mon, que am plia o fun do
par ti dá rio, é ga ran tia in dis pen sá vel a um pro ces so
ele i to ral fi de dig no, lím pi do e ve raz. Pre o cu pa do com a 
apro xi ma ção do ple i to de 2002, pre co ni zei a apro va -
ção do pro je to an tes de ju nho úl ti mo, que em anos
ele i to ra is sig ni fi ca o tér mi no das ati vi da des le gis la ti -
vas. 

O fi nan ci a men to pú bli co ex clu si vo é a úni ca al -
ter na ti va efi caz às dis tor ções en dê mi cas às cam pa -
nhas com sis te mas pri va dos ou mis tos. Ja ma is o en -
ca rei como pa na céia au to má ti ca para o pro ble ma uni -
ver sal da cor rup ção e do abu so do po der eco nô mi co
nas ele i ções, mas sim como um re cur so mi ni ma men -
te ni ve la dor das con di ções de dis pu ta en tre os vá ri os
can di da tos.

Hoje, é bru tal o de se qui lí brio en tre os que po -
dem e os que não po dem ar car com os pe sa dos e
cres cen tes cus tos tec no ló gi cos do mar ke ting ele i to -
ral. Enor me van ta gem le vam aque les que têm a má -
qui na go ver na men tal a seu ser vi ço ou con tam com
aces so fá cil ao fi nan ci a men to em pre sa ri al.

Infe liz men te, meu ape lo de sa pa re ceu como
água na are ia, ab sor vi do pelo bur bu ri nho de ou tros
in te res ses, di fe ren tes pri o ri da des, con ve niên ci as di -
ver sas.

Ja ma is me con for ma rei, po rém, com o pros se -
gui men to, nes te novo sé cu lo e mi lê nio, do in fa me es -
pe tá cu lo de ”so bras de cam pa nha“ pra ti ca men te
ines go tá ve is como as cor nu có pi as da mi to lo gia. Elas
en tra ram em evi dên cia há uma dé ca da com a re ve la -
ção dos es que mas fi nan ce i ros ope ra dos pelo te sou -
re i ro da cam pa nha de Col lor, o fa le ci do Pa u lo Cé sar
Fa ri as. E nun ca mais sa í ram de pa u ta, como pro vam
as de cla ra ções do ex-Se na dor José Edu ar do Andra -
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de Vi e i ra, em agos to do ano pas sa do. Ele, que foi o
co or de na dor das fi nan ças da pri me i ra cam pa nha pre -
si den ci al do Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so, dis -
se à re vis ta Veja que ”so bra ram uns 130 mi lhões de
re a is“. O que foi fe i to des se di nhe i ro e de tan tos ou tros 
di nhe i ros que su mi ram nos des vãos de de ze nas ou
cen te nas de cam pa nhas ao lon go das nos sas re pú bli -
cas de sem pre?

Ja ma is sa be re mos en quan to a le gis la ção per -
mi tir que os par ti dos se unam em um pac to de omis -
são, em uma ver da de i ra cons pi ra ção do si lên cio, na
hora de pres tar con tas à Jus ti ça Ele i to ral.

Con ti nu a re mos a ig no rar en quan to o Mi nis té rio
Pú bli co, os TREs e o TSE per ma ne ce rem ma ni e ta dos 
em sua ca pa ci da de de que brar o si gi lo ban cá rio e te -
le fô ni co de qual quer can di da to em qual quer mo men -
to da cam pa nha, de for ma que a vida pú bli ca de i xe de
ser o re fú gio dos que pro cu ram a imu ni da de para
suas fal ca tru as, seus ”es que le tos no ar má rio“.

Entre tan to, uma gran de e te i mo sa cer te za
emer ge das pes qui sas de opi nião in ven ta ri a das nas
pá gi nas de os cus tos da cor rup ção. Cada vez mais,
um ele i to ra do aten to e ”co bra dor“ aguar da a pri me i ra
opor tu ni da de para pu nir os car re i ris tas do di nhe i ro
sujo, os ma ni pu la do res da ”con ta bi li da de cri a ti va“, os
far ris tas da auto-anis tia, en fim to dos aque les que pro -
fa nam a co i sa pú bli ca em ca u sa pró pria.

Ago ra, a ta re fa de des men tir mos as pre vi sões
dos cé ti cos que des con si de ram a pos si bi li da de de o
Con gres so Na ci o nal mu dar as re gras de fi nan ci a -
men to ele i to ral a tem po para as ele i ções de 2002 não
é mais uni ca men te ques tão de ”fôro ín ti mo“, de res pe -
i to à mo ra li da de pú bli ca e pri va da; trans for mou-se em 
im pe ra ti vo de so bre vi vên cia po lí ti ca.

Até quan do os le gis la do res de i xar-se-ão do mi -
nar por essa pa ra li sia su i ci da e apro va rão o fi nan ci a -
men to pú bli co de cam pa nhas em con jun to com as de -
ma is re for mas po lí ti co-ele i to ra is?

Era o que ti nha a co mu ni car, Sr. Pre si den te. Mu i -
to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to de V. Exª será aten di do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro tra zer ao Ple ná -
rio do Se na do Fe de ral no tí ci as de uma opor tu ni da de
que tive de par ti ci par do 1º Fó rum Inter na ci o nal de
Pa to lo gia, ocor ri do no úl ti mo fi nal de se ma na, na ci -
da de de Be lém, no Esta do do Pará, onde ti ve mos o

pra zer de ver re u ni do ci en tis tas de re no me in ter na ci o -
nal e ci en tis tas no nos so País ori un dos dos di ver sos
Esta dos que dis cu ti ram, de ma ne i ra pro fun da e sen -
sí vel, esse gran de de sa fio que tem o Bra sil pela fren te 
de en fren tar as cha ma das do en ças do fí ga do, as he -
pa ti tes que hoje afli gem mi lha res de bra si le i ros, onde
se co lo cou mais uma vez com cla re za a si tu a ção da
he pa ti te C que atin ge, se gun do as pro je ções epi de mi -
o ló gi cas, de três a mais mi lhões de pes so as no nos so
País. E a la men tá vel ex pec ta ti va de que a ve lo ci da de
do aten di men to à sa ú de nes ta área tem sido me nor
do que a ne ces si da de da po pu la ção. Ali nós ti ve mos a 
opor tu ni da de de re fle tir so bre os mais di ver sos ân gu -
los, as di fi cul da des, os acer tos, os avan ços e aqui lo
que tem sido pos sí vel fa zer en quan to en ti da des ci en -
tí fi cas em si, en quan to em par ce ria com o se tor pú bli -
co e, ao mes mo tem po, a pre sen ça a pre sen ça de or -
ga ni za ções não-go ver na men ta is que atu am no se tor
de uma ma ne i ra em bus car a re for çar a so li da ri e da de
e as con quis tas so ci a is e in di vi du a is em às do en ças.

Ti ve mos o pra zer de ter tam bém pre sen te ao
en con tro o Se na dor Se bas tião Ro cha e o Pre fe i to da
ci da de de Be lém, Edmil son Ro dri gues, que, com bri -
lhan tis mo, en cer rou o even to, fun dan do ali a Asso ci a -
ção dos Por ta do res das Do en ças He pá ti cas do Esta -
do do Pará, es pe ci al men te as he pa ti tes.

Ti ve mos ali mo men tos im por tan tes. Eu des ta ca -
ria, no ce ná rio fe de ral, para uma re fle xão das au to ri -
da des bra si le i ras, a gran de des pro por ção da dis tri bu i -
ção dos ser vi ços aos por ta do res de do en ças he pá ti -
cas. São Pa u lo re ú ne de zes se te cen tros ca pa zes da
exe cu ção de trans plan te de fí ga do. Ou tros cen tros se
co lo cam de ma ne i ra mu i to es par sa, nos Esta dos de
Mi nas Ge ra is, Pa ra ná, Rio Gran de do Sul e Rio de Ja -
ne i ro, sen do que o Dis tri to Fe de ral está co me çan do a
dar os seus pas sos no trans plan te para a cura das do -
en ças he pá ti cas. A Ama zô nia bra si le i ra, com qua se
vin te mi lhões de ha bi tan tes, não dis põe se quer de um 
cen tro avan ça do de fí ga do, ne nhu ma uni da de ca paz
de pro mo ver trans plan te de fí ga do. E é sa bi do, pela li -
te ra tu ra mé di co-ci en tí fi ca, que, na Ama zô nia, te mos
a ma i or con cen tra ção pro por ci o nal de por ta do res crô -
ni cos de he pa ti tes, es pe ci al men te a he pa ti te B, e,
com gran de sur pre sa, uma ele va ção mu i to cla ra do
ví rus C da he pa ti te que atin ge mi lhões de pes so as no
nos so País e 250 mi lhões de pes so as só no con ti nen -
te eu ro peu, sen do que o Go ver no nor te-ame ri ca no
tem uma pre o cu pa ção exa cer ba da em re la ção a isso.

Co lo cou-se a nos sa in ca pa ci da de de aten der a
to dos os pe di dos e a tris te za de tes te mu nhar mos que
a fila de trans plan te de fí ga do já che ga a uma ca su ís -
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ti ca de mais de 50% de mor tes das pes so as que es -
tão ali, à es pe ra de um trans plan te. São pes so as de
todo o Bra sil que têm de se di ri gir a São Pa u lo, a es -
ses Esta dos que fa lei e ali en fren tam essa pro ble má ti -
ca, e o re sul ta do é a mor te de mais de 50 pes so as.

O Go ver no, de uma ma ne i ra acer ta da na sua in -
ten ção, de fi niu que era pre ci so es ta be le cer uma fila
úni ca jun to com a Asso ci a ção Bra si le i ra de Trans plan -
tes de Órgãos, o que se ria a bus ca de um prin cí pio de
eqüi da de, para que to dos ti ves sem o mes mo di re i to
de al can çar o trans plan te. Não é a mes ma po lí ti ca
ado ta da nos Esta dos Uni dos, na Fran ça e em ou tros
pa í ses, onde, além do cri té rio da fila úni ca, da bus ca
do aten di men to, há o cri té rio de gra vi da de as so ci a da,
para que se evi te a de mo ra que uma pes soa pos sa
en fren tar, na com ple xi da de, numa evo lu ção des fa vo -
rá vel de sua do en ça, pos si bi li tan do-lhe o di re i to de
ser aten di da por pri o ri da de.

La men ta vel men te o Bra sil não con se guiu avan -
çar nes sa dis cus são, em que pese a boa in ten ção da
de ci são to ma da an te ri or men te. E o re sul ta do é essa
tra gé dia da per da de mais de 50% das pes so as que
es tão na fila aguar dan do o trans plan te.

Espe ro sin ce ra men te que essa dis cus são te nha 
pri o ri da de no Mi nis té rio da Sa ú de. Le va re mos a dis -
cus são à Co mis são de Assun tos So ci a is, ten tan do
es ta be le cer uma au diên cia pú bli ca com re pre sen tan -
tes do Mi nis té rio da Sa ú de, na So ci e da de Bra si le i ra
de He pa to lo gia e das en ti da des de Orga ni za ções
Não-Go ver na men ta is a fim de en con trar mos uma so -
lu ção con jun ta.

O Go ver no Fe de ral avan çou na dis tri bu i ção do
me di ca men to, mas não con se guiu o que hoje já é
uma gra tu i da de pelo Sis te ma Úni co de Sa ú de aos
por ta do res crô ni cos, não con se guiu es ta be le cer uma
so lu ção de fi ni ti va para as ne ces si da des dos exa mes
la bo ra to ri a is para os pa ci en tes; não con se guiu es ta -
be le cer a re gi o na li za ção do tra ta men to e não con se -
guiu in ter vir para que a se gu ra do ra e os pla nos de sa -
ú de pos sam obri ga to ri a men te ga ran tir o tra ta men to a
es ses pa ci en tes tam bém.

A mes ma me di ca ção tra ta a he pa ti te: o in ter fe -
rom. Tra ta-se de uma me di ca ção cara e de cus to ele -
va do, ado ta da pe las se gu ra do ras e pe los pla nos de
sa ú de para o tra ta men to de al guns ti pos de tu mor ma -
lig no, mas não para os ca sos de he pa ti te que atin gem 
mi lhões de bra si le i ros.

É uma ló gi ca in com pre en sí vel. Espe ra mos que,
com avan ça das dis cus sões, pos sa mos es ta be le cer
mais se gu ran ça e ga ran tir di re i tos ao ci da dão bra si le i -
ro na hora da afli ção des sa do en ça.

Vale lem brar tam bém a gran de pre o cu pa ção
que ti ve mos na mu dan ça da dis cus são téc ni ca e dos
con ce i tos. Pre ten de-se apro ve i tar a peça de trans -
plan te, no caso, o fí ga do, de pes so as ain da em vida,
avan çar na dis cus são e na tec no lo gia des se re cur so
te ra pêu ti co, uti li zan do tam bém, den tro das pos si bi li -
da des, os cha ma dos fí ga dos não ide a is para a hora
de um trans plan te, por que au men tam a co ber tu ra de
so li da ri e da de ao do en te e a sua ex pec ta ti va de vida,
tra zen do um be ne fí cio a toda a so ci e da de, que não
pode con ti nu ar pa gan do o pre ço que atu al men te vem
pa gan do em re la ção à he pa ti te.

Ou tro pon to des ta ca do nes se even to foi a si tu a -
ção das uni da des de he mo diá li se des te País. Há uni -
da des de he mo diá li se que atu am na subs ti tu i ção do
rim de uma pes soa que está com seu ór gão em in su fi -
ci en te fun ci o na men to. Se ten ta por cen to dos pa ci en -
tes de al gu mas uni da des de he mo diá li se des te País
en con tram-se vi ti ma dos pela con ta mi na ção do ví rus
C da he pa ti te. É uma si tu a ção alar man te, pre o cu pan -
te e ina ce i tá vel do pon to de vis ta da in ter ven ção do
Esta do em re la ção às en ti da des pres ta do ras des se
aten di men to.

Gos ta ria de fa zer uma pon de ra ção: este País
não pode mais ace i tar essa prá ti ca de de si gual da de
tão vi o len ta. Não po de mos ima gi nar que se ja mos in -
ca pa zes, nas nos sas re giões, de es ta be le cer mos
uma po lí ti ca de tra ta men to, de tec no lo gia e de co ber -
tu ra em re la ção a al gu mas do en ças, como faz mu i to
bem atu al men te São Pa u lo. Este Esta do vai até o nos -
so en con tro, pres ta a sua so li da ri e da de, ten ta le var a
sua tec no lo gia, mas es ta be le ce, tam bém como tese,
que pre ci sa mos ter os nos sos ser vi ços.

Fico ima gi nan do o que é mo rar na Ama zô nia e
vi ver essa fal ta de ser vi ços com tec no lo gia avan ça da.
Exis tem pro fis si o na is ca pa ci ta dos da Ama zô nia e que 
sa í ram do Bra sil em bus ca de for ma ção avan ça da ou
vi e ram para os gran des cen tros do Bra sil à pro cu ra de 
for ma ção mais qua li fi ca da e re tor na ram aos seus
Esta dos.

Mas ain da não há uma po lí ti ca re gi o nal de de -
sen vol vi men to tec no ló gi co mu i to bem es ta be le ci da. O 
re sul ta do é que as de si gual da des re gi o na is têm au -
men ta do e tra zi do uma pro fun da in jus ti ça e di fi cul da -
de. Ima gi ne, Sr. Pre si den te, a si tu a ção do por ta dor de
uma do en ça de fí ga do crô ni ca que sai do seu Esta do
– como o Acre, o Ama pá, Ron dô nia ou Ama zo nas –
em bus ca de um trans plan te em São Pa u lo, de i xan do
a sua fa mí lia aban do na da, fi can do na mais pro fun da
di fi cul da de de adap ta ção num gran de cen tro e es pe -
ran do um, dois ou três anos para que aque le re cur so
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de tra ta men to pos sa ocor rer – se ocor rer, por que já
fa lei que mais de 50% dos pa ci en tes têm sua vida ce i -
fa da an tes do mo men to do aten di men to à sua do en -
ça.

Então, pen sem que isso pode ser subs ti tu í do se
hou ver uma in ver são de pri o ri da des, uma me lhor dis -
tri bu i ção dos re cur sos e par ce ria com os Go ver nos
es ta du a is para que se pos sa avan çar no sen ti do da
re gi o na li za ção do tra ta men to des sas si tu a ções.
Assim, mu da re mos, sem dú vi da al gu ma, os nos sos
in di ca do res.

Essa ques tão não está con cen tra da ape nas na
área da sa ú de. Fiz um le van ta men to re cen te e di ri -
gi-me ao Mi nis tro da Cul tu ra a fim de mos trar a ra zão
da de si gual da de re gi o nal no in ves ti men to do re cur so
fe de ral. Mos trei ao Sr. Mi nis tro Fran cis co Wef fort que,
para o Su des te, fo ram in ves ti dos R$28 mi lhões em re -
la ção à cul tu ra no ano pas sa do. Para a Ama zô nia bra -
si le i ra, R$1,8 mi lhão ape nas. Não é pos sí vel ima gi -
nar mos que a cul tu ra ama zô ni ca ve nha a ser in fe ri or
à cul tu ra do Su des te bra si le i ro. Espe ro que o Go ver no 
Fe de ral pos sa es tar aten to, re fli ta so bre isso, en ten da
que é pos sí vel avan çar ten do como vi são as di ver sas
re giões des te País, com con fi an ça nas po pu la ções,
que já es tão bem for ma das na Ama zô nia e tan to po -
dem con tri bu ir com o de sen vol vi men to ci en tí fi co do
Bra sil.

O pro ces so do trans plan te não é com ple xo. Te -
mos con di ções de re a li za ção de trans plan te em qual -
quer das nos sas re giões bra si le i ras. O Cen tro-Oes te
nos deu uma gran de li ção: con se guiu o mes mo nú me -
ro de trans plan tes  não fa lan do ape nas de trans plan -
tes de fí ga do  que a Re gião Su des te do Bra sil, por que 
teve uma ação ope ro sa, um sen so de pri o ri da de, de
or ga ni za ção e in ves ti men to, al can çan do esse re sul ta -
do. Então, não pre ci sa mos acre di tar que ape nas São
Pa u lo, por sua gran de ca pa ci da de fi nan ce i ra, é que
está à al tu ra da exe cu ção des se ser vi ço; a re gião
Nor te do Bra sil pode, per fe i ta men te, es ten der a sua
con tri bu i ção, a re gião Nor des te pode e deve avan çar
na sua con tri bu i ção de cen tro de de sen vol vi men to em 
as sis tên cia à sa ú de, de ma ne i ra avan ça da, e te mos o
de ver, com isso, de fa zer com que haja uma me nor
de si gual da de en tre as re giões.

Ou tro exem plo em re la ção a isso é a re cen te po -
lí ti ca de auto-su fi ciên cia em san gue e he mo de ri va -
dos. O Esta do de Per nam bu co é a me lhor uni da de
pro du to ra de um he mo de ri va do, que é um com po nen -
te do san gue cha ma do al bu mi na, por que acre di tou
que era pos sí vel no Nor des te bra si le i ro se in ves tir nis -
so. O Bra sil per de mi lhões de re a is por que não é

auto-su fi ci en te na po lí ti ca de san gue e es pe ci al men te 
de he mo de ri va dos. Se ti ver mos os olhos vol ta dos
para uma me lhor dis tri bu i ção de ser vi ços, de tec no lo -
gia e de re sul ta dos à po pu la ção, o cus to do Go ver no
Fe de ral tal vez será mu i to me nor, pois pa ci en tes do in -
te ri or do Acre não pre ci são ser trans fe ri dos até o
Esta do de São Pa u lo ou de Go iás. Se hou ver um in -
ves ti men to de fi ni ti vo, po de re mos ho mo ge ne i zar e
equi li brar o de sen vol vi men to tec no ló gi co para es sas
si tu a ções.

Por tan to, ve nho pres tar esta ho me na gem aos
pes qui sa do res e ci en tis tas bra si le i ros que es ta vam
na que le fó rum, des ta ca da men te o Dr. Tér cio Gen si ni ,
do Esta do de São Pa u lo, Drª Gil da Por ta, Drª Edna
Stra uss, Dr. Sér gio Ma ro ne, que tam bém re pre sen ta o 
Esta do de São Pa u lo, Drª De bo rah Cres po, Dr. Mi guel
Chap Chap, Dr. Ra i mun do Pa ra ná, que mu i to bem re -
pre sen tou o Esta do da Ba hia, com uma das me lho res
vi sões avan ça das no que diz res pe i to ao de sa fio do
Bra sil em en fren tar a he pa ti te C nes te mi lê nio. Algu -
mas re vis tas ame ri ca nas con si de ram a he pa ti te C
como a do en ça emer gen te mais im por tan te do mi lê -
nio. Já se con ta bi li zam mais ou me nos 600 mi lhões de 
ví ti mas do ví rus no mun do todo. Por isso, pre ci sa mos
en con trar uma so lu ção de fi ni ti va para a do en ça.

Esse en con tro de pes qui sa do res trou xe a opor -
tu ni da de de se ver a Ama zô nia da qui a dez anos. Se
se guir mos ali o que foi es ta be le ci do como vi são de
tec no lo gia, de con tro le so ci al, con si de ran do-se tam -
bém a ne ces si da de de re vi são das ações de go ver no,
po de re mos en con trar um pon to de equi lí brio e de jus -
ti ça so ci al mais avan ça do nes te País.

Di an te dis so, o que tra go ao Se na do Fe de ral é
uma ho me na gem aos or ga ni za do res des se Encon tro, 
agra de cen do-lhes a opor tu ni da de que tive de par ti ci -
par dos de ba tes, de par ti ci par des te mo men to de so li -
da ri e da de aos por ta do res de do en ças he pá ti cas da
Ama zô nia bra si le i ra, pos tos di an te de uma vi são éti ca 
que sem pre co lo ca a dig ni da de hu ma na como pri me i -
ro pon to da dis cus são ci en tí fi ca, o que de man da a re -
vi são das ações go ver na men ta is.

Re co nhe ce mos que o Mi nis té rio da Sa ú de tem
se des ta ca do na re cu pe ra ção des se aban do no em
que se en con tra vam os por ta do res de do en ças he pá -
ti cas. E es pe ro que o Mi nis té rio pos sa avan çar mais e
ga ran tir que não haja mais dis cri mi na ção por par te
das se gu ra do ras de sa ú de e dos pla nos de sa ú de em
re la ção ao aten di men to dos pa ci en tes. Além dis so,
que pos sa mos re ver a cha ma da e la men tá vel ”fila úni -
ca de trans plan te“, ado tan do  como em ou tros pa í ses 
o cri té rio de gra vi da de tam bém, para que se pos sam
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sal var vi das. Ago ra mes mo, nes se Encon tro, foi di vul -
ga do um re cen te tra ba lho da Clí ni ca Mayo onde se
es ta be le ce ram três cri té ri os. Se gun do es ses cri té ri os, 
qual quer Esta do do Bra sil, com me di das sim ples de
la bo ra tó rio, pode di zer qual do en te deve ter seu tra ta -
men to abre vi a do para que não se per ca sua vida nos
pró xi mos 90 dias. Para isso, bas ta que se jam de tec ta -
dos três cri té ri os de gra vi da de em re la ção à sua do -
en ça, dan do-lhe pri o ri da de no tra ta men to.

Como ges to res pú bli cos, é mis ter que te nha mos 
a ca pa ci da de de ou vir os téc ni cos para que apu re mos 
o sen so de pri o ri da de e en ten da mos que o Bra sil tem
que ser vis to por re giões, por di re i tos in di vi du a is, por
di re i tos co le ti vos, com vis tas à pro mo ção de avan ços
na qua li da de de vida.

Srs. Se na do res, gas ta mos mais de R$600 mi -
lhões por ano com o tra ta men to da Aids. É cor re to que 
se faça isso, é um avan ço de que se or gu lha o Bra sil
in te i ro. Con tu do, ao mes mo tem po, não é jus to que o
gas to com os por ta do res das do en ças he pá ti cas seja
ín fi mo  não che gan do se quer a 10% dos gas tos com
as ví ti mas da Aids , por que te mos mi lhões de ci da -
dãos vi ti ma dos pe las he pa ti tes que têm os mes mos
di re i tos e me re cem ser tra ta dos em sua dig ni da de.

Então, re gis tro esse Fó rum como algo aus pi ci o -
so para a Ama zô nia, que in te grou as re giões do Bra -
sil, en con trou a so li da ri e da de dos ci en tis tas de São
Pa u lo e das re giões tam bém avan ça das nes se cam po 
do Bra sil. E a Ama zô nia é um ex ce len te es pa ço de
de sen vol vi men to ci en tí fi co na área da sa ú de.

Mu i to obri ga do!
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Tas so Ro sa do, por
vin te 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, pelo trans cur so do 
Dia da Mu lher, no dia oito úl ti mo, e como re pre sen tan -
te do Rio Gran de do Nor te não po de ria de i xar de fa zer 
uma ma ni fes ta ção so bre tão im por tan te acon te ci -
men to.

E por que a ne ces si da de de fa zer este re gis tro?
Por que as con quis tas das mu lhe res bra si le i ras es tão
in ti ma men te li ga das ao meu Esta do, ao Rio Gran de
do Nor te. Num pas sa do não mu i to dis tan te, Ju ve nal
La mar ti ne, que pre si dia a Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça, re al men te co me çou a dar o seu apo io in de -
lé vel e in dis pen sá vel para que esse mo vi men to cres -
ces se.

De po is de ocu par o car go de De pu ta do, trans -
for mou-se em Go ver na dor do meu Esta do. E lá, mais

do que em qual quer ou tra par te da Fe de ra ção, o mo -
vi men to ga nhou cor po, cres ceu, de sen vol veu-se e
so li di fi cou-se. Tan to que a pri me i ra ele i to ra do País é
uma nor te-rio-gran den se, por co in ci dên cia uma con -
ter râ nea, uma mos so ro en se, Ce li na Vi a na Gu i ma -
rães. Foi ela a pre cur so ra do mo vi men to.

Tal vez por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, es te ja tão ar ra i ga da em mim a ne ces si da de da
de fe sa do equi lí brio de po der en tre as mu lhe res e os
ho mens. Sou apo lo gis ta in tran si gen te da ”Re pú bli ca
das Mu lhe res“, por que te nho cer te za de que, com o
equi lí brio des se po der, o mun do será mu i to mais hu -
ma ni za do, as de ci sões mu i to mais sen sí ve is e poé ti -
cas. Acre di to que com o po der di vi di do en tre o ho -
mem e a mu lher es ta ria de fi ni ti va men te afas ta do o
pe ri go das guer ras, pois as mu lhe res de têm um po der 
mu i to ma i or do que nós, ho mens, de dis cu tir e di a lo -
gar. Por meio de las, con se gui ría mos dar o pri me i ro
pas so para a con quis ta da fe li ci da de e da hu ma ni za -
ção das de ci sões e dos ges tos po lí ti cos. Te nho cer te -
za de que a mais agres si va das mu lhe res ain da será
mais su a ve que o mais su a ve dos ho mens. Qu an to
ma i or a as cen são da mu lher no po der e nas de ci sões
po lí ti cas do País e do mun do, mais fe liz e mais hu ma -
no será o mun do.

Con tu do, não pre ten do de i xar este pro nun ci a -
men to res tri to ape nas à mi nha ho me na gem à mu lher,
de fen den do o prin cí pio do equi lí brio de po der en tre o
ho mem e a mu lher. De se jo re gis trar ce nas do co ti di a -
no da mi nha ter ra, do meu Esta do, para que esta
Casa e o País in te i ro to mem co nhe ci men to do que lá
se faz. E até de fen do a tese de que, nes tas ses sões
não-de li be ra ti vas, cada um de nós, Se na do res, pos -
sa mos tra zer um pou co da nos sa ci da de, da nos sa re -
gião, do nos so Esta do, para que as sim o País vá se
tor nan do cada vez me nor e não exis ta mais fron te i ra
en tre nós mes mos, bra si le i ros, para que seja tão pe -
cu li ar, seja de co nhe ci men to de toda a Na ção to dos
os ges tos que acon te cem em nos sos Esta dos, para
que nos sin ta mos, tal vez, como um úni co povo, sem
ter mais ne nhum Esta do a nos se pa rar ou uma fron te -
i ra a nos di vi dir.

Por tan to, tra go nes ta opor tu ni da de o re gis tro do
cen te ná rio de um co lé gio da mi nha ci da de. Ele se re -
ves te de ma i or im por tân cia por que foi um co lé gio ide -
a li za do pela mi nha re li gião, a Ca tó li ca Apos tó li ca Ro -
ma na, e teve im por tân cia fun da men tal na ge ra ção de
gran des lí de res do meu Esta do, de gran des lí de res
des te País. Por lá pas sa ram pes so as que ocu pa ram
car gos re le van tes na Na ção. E eu de fen do aqui, de
pú bli co, que as igre jas das di ver sas re li giões de vem
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in ves tir na edu ca ção, ser vin do como exem plo esse
meu Co lé gio Di o ce sa no San ta Lu zia, que, além de
nos mi nis trar o apren di za do, tam bém nos for ma va e
in flu en ci a va a nos sa per so na li da de. E, na mi nha ci da -
de, tal vez em fun ção des se co lé gio, que é tão fir me e
tão for te na ge ra ção de ho mens, o uso da dro ga pra ti -
ca men te não exis te, por que o co lé gio pre o cu pa-se
não só com a for ma ção in te lec tu al, mas com a for ma -
ção mo ral dos jo vens.

É por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, que faço com tan ta ale gria este re gis tro.

Está à fren te des se co lé gio que per ma ne ce no
meu co ra ção um gran de ho mem, que re sol veu de di -
car a sua vida in te i ra ao sa cer dó cio e ao en si no da ju -
ven tu de mos so ro en se. Tra ta-se do nos so que ri do Pa -
dre Sá ti ro Dan tas, a quem pres to uma ho me na gem
toda es pe ci al.

Nes te fi nal de se ma na, es te ve em Na tal o Dr.
Anto nio Ermí rio de Mo ra es, que foi co nhe cer o po ten -
ci al eco nô mi co do Rio Gran de do Nor te. Como um
gran de pa tri o ta e em pre sá rio, ele tam bém co me ça a
vis lum brar a pos si bi li da de de in ves tir na in dús tria do
sal – o mais im por tan te se tor do Esta do – e no Pólo
Gás-Sal.

O Se na dor Ro ber to Sa tur ni no re fe riu-se às ter -
mo e lé tri cas. Lá tam bém te mos gás em abun dân cia,
por que já exis te na re gião do Gu a ma ré a pos si bi li da -
de de cons tru ção de ter mo e lé tri cas. E o Dr. Anto nio
Ermí rio de Mo ra es, com a sua vi são pa trió ti ca e de
ho mem pú bli co, efe ti va men te está dis pos to a in ves tir
na que la nos sa re gião.

Sr. Pre si den te, o Dr. Anto nio Ermí rio de Mo ra es
re ce be rá de todo o Rio Gran de do Nor te o apo io ne -
ces sá rio para que re al men te pos sa in ves tir em nos so
Esta do, na nos sa re gião. O Rio Gran de do Nor te é um
Esta do rico e prós pe ro, be ne fi ci a do de uma ma ne i ra
pe cu li ar pela pró pria na tu re za. Lá exis tem 70 qui lô -
me tros qua dra dos che i os de ri que zas. Fal ta so men te
uma op ção po lí ti ca de in ves ti men to, que me pa re ce
que virá ago ra por in ter mé dio do Dr. Anto nio Ermí rio
de Mo ra es.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há pos si -
bi li da des de de sen vol vi men to da in dús tria sa li ne i ra,
do cal cá rio e das águas-mães, de onde po de ría mos
pro du zir o mag né sio me tá li co, uma das ma i o res ri -
que zas do mun do atu al men te. Tra ta-se de um pro du to 
uti li za do na in dús tria au to mo bi lís ti ca, na fa bri ca ção
de ro das e que pas sa ago ra, tam bém, a ser uti li za do
nos mo to res pelo seu pou co peso, pela le ve za que
pro por ci o na aos ve í cu los. O meu Esta do tem as con -

di ções e a ma té ria-pri ma ne ces sá ri as para in ves tir
nes sa in dús tria de pon ta.

No Rio Gran de do Nor te, a ba cia po ti guar é a
ma i or pro du to ra de pe tró leo de solo no Bra sil. Ultra -
pas sa mos a Ba hia, que está em exa us tão, e apre sen -
ta mos uma ex pec ta ti va de de sen vol vi men to, pois es -
ta mos co me çan do a des co brir essa nova ri que za. Te -
mos a cha pa da do Apo di , o vale do Açu, que se rão
gran des pro du to res de fru tas. Com a trans po si ção do
Rio São Fran cis co, que te nho cer te za terá o apo io
des ta Casa, a cha pa da do Apo di  e o vale do Açu, com
a pe re ni za ção dos rios Mos so ró e Ja gua ri be, pas sa -
rão a ser um pólo de ex por ta ção de fru tas para o mun -
do in te i ro.

To dos pen sam que aque la re gião do Nor des te é
um pro ble ma, mas isso não é ver da de. Te nho cer te za
de que, mu i to em bre ve, prin ci pal men te com a trans -
po si ção das águas do Rio São Fran cis co, a re gião de -
i xa rá de ser um pro ble ma para ser uma so lu ção para
este País.

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

O Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, 
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, o pro ble ma da vi o lên cia, in fe liz men te, já se vai
tor nan do um lu gar co mum no dia-a-dia do bra si le i ro.
Ao tem po em que os as sal tos, rou bos e as sas si na tos
se in se rem na ro ti na dos ci da dãos, os cri mi no sos tor -
nam-se mais ou sa dos e au da ci o sos. Os ban di dos,
não sa tis fe i tos com os atos de co var dia, in va dem ca -
de i as para res ga tar cri mi no sos de alta pe ri cu lo si da -
de, ma tam agen tes po li ci a is, lan çam gra na das em de -
le ga ci as de po lí cia, de sa fi am os po de res pú bli cos.

Na ver da de, in crus ta-se em nos sos es pí ri tos a
ter rí vel im pres são de que os ban di dos es tão mais for -
tes e mais pre pa ra dos que o pró prio apa re lho de se -
gu ran ça do Esta do.

Não pre ci so re fe rir-me às re be liões co le ti vas de
pe ni ten ciá ri as ou de ins ti tu i ções que abri gam me no -
res cri mi no sos, as sun tos abor da dos sob to dos os ân -
gu los até mes mo pela im pren sa in ter na ci o nal.

Numa úni ca li nha de ôni bus ur ba nos em São
Pa u lo, como no ti ci a do pela te le vi são, a mé dia de as -
sal tos é de oito por dia, dos qua is não raro re sul ta a
mor te de mo to ris tas, co bra do res e pas sa ge i ros. Nes -
te caso, é im pos sí vel de i xar-se de per qui rir por que

Março  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 13  02821



não se to mam me di das pre ven ti vas drás ti cas que im -
pe çam tal ocor rên cia es ta tís ti ca, já que se co nhe cem
os ho rá ri os e os lu ga res nos qua is acon te ce rão os fa -
tos de li tu o sos.

As pro vi dên ci as de com ba te à vi o lên cia, por tan -
to, não têm sido su fi ci en tes. Fra cas sam no em ba te
com a re a li da de tão dra má ti ca vi ven ci a da no ta da -
men te nos gran des aglo me ra dos hu ma nos, em bo ra
já se faça tam bém sen tir nas pe que nas ci da des.

Há, na tu ral men te, um enor me es for ço das au to -
ri da des de todo o País para o en con tro das di fí ce is so -
lu ções ca pa zes de mi no rar o pro ble ma da vi o lên cia.
Esses es for ços de vem ser es ti mu la dos e re ce ber o
apo io da so ci e da de, para que dêem os fru tos tão an -
si o sa men te aguar da dos pelo ci da dão bra si le i ro.

No Ma ra nhão, en tre ou tras pro vi dên ci as que, na 
me di da do pos sí vel, são to ma das para o com ba te à
cri mi na li da de, en tra rá em fun ci o na men to, den tro de
pou cas se ma nas, uma uni da de mó vel do Insti tu to de
Cri mi na lís ti ca do Esta do. Tra ta-se de um ve í cu lo ca -
pa ci ta do para re a li zar vá ri os exa mes cri mi no ló gi cos,
en tre eles o exa me es pe ci a li za do de ba lís ti ca. Atu a rá
prin ci pal men te nos mu ni cí pi os do vas to in te ri or ma ra -
nhen se, re sol ven do mais rá pi do os cri mes ocor ri dos
nas ci da des afas ta das da Ca pi tal. Foi im ple men ta do
com kits de la bo ra tó ri os im por ta dos dos Esta dos Uni -
dos, ao cus to de US$800 mil cada.

O Insti tu to de Cri mi na lís ti ca do Ma ra nhão já
con ta com o mi cro com pu ta dor ba lís ti co que al can ça
uma mar gem de acer to de 100% no re sul ta do de exa -
mes de ba lís ti ca e tem aju da do ou tros Esta dos nas
so li ci ta ções que lhe são fe i tas.

Essas pro vi dên ci as de re a pa re lha men to em
todo o País dos ser vi ços de se gu ran ça pú bli ca – que
tan to cus tam aos co fres es ta du a is – de vem ser apla u -
di das. A vi o lên cia só será con ti da se em to das as Uni -
da des da Fe de ra ção, com o ma ci ço apo io do po der
fe de ral, pro vi dên ci as fo rem con jun ta men te aci o na das 
para se ofe re cer aos agen tes da po lí cia as con di ções
ade qua das para que pos sam re a li zar com efi ciên cia o 
seu duro mis ter.

Cum pri men to a ilus tre Go ver na do ra do meu
Esta do, a Ge rên cia de Se gu ran ça e Jus ti ça e o Di re -
tor do Insti tu to de Cri mi na lís ti ca do Ma ra nhão, José
de Ri ba mar Cruz Ri be i ro, pelo es for ço que têm de -
sen vol vi do, com ex ce len tes re sul ta dos, para o en con -
tro de so lu ções que eli mi nem o fan tas ma da vi o lên cia
em meu Esta do.

Sr. Pre si den te, essa si tu a ção que ocor re no Ma -
ra nhão, em ver da de, é ape nas re fle xa, está no cer ne
da Na ção bra si le i ra. Uma de duas: ou to dos os Go ver -

na do res se unem, e tam bém os pre fe i tos mu ni ci pa is e 
a União Fe de ral para um com ba te con jun to à vi o lên -
cia, ou fi ca re mos en tre gues e sub me ti dos à de lin -
qüên cia nes te País, que tan ta di fi cul da de tem tra zi do
ao povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 77, DE 2001

Exce len tís si mo Se nhor
Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se na dor Ja der Bar ba lho
Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 218 do Re gi -

men to Inter no, ma ni fes ta ções de pe sar da Casa, pelo
fa le ci men to do eco no mis ta e ex-de pu ta do es ta du al e
fe de ral, do PDT/RS, Fran cis co Ma cha do Car ri on Ju ni -
or, de 57 anos, sua es po sa a jor na lis ta Cla u dia Ba hia,
e a fi lha do ca sal, Jú lia Car ri on, de ape nas 1 ano , no
dia 23 de fe ve re i ro de 2001, em aci den te de avião, no
mu ni cí pio de Encru zi lha da do Sul, Rio Gran de do Sul.

a) in ser ção em ata de voto de pro fun do pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao

Esta do do Rio Gran de do Sul.

Jus ti fi ca ção

O fa le ci men to do ex-de pu ta do es ta du al, fe de ral
eco no mis ta Car ri on Jú ni or, ocor ri do no dia 23

de fe ve re i ro p.p, re pre sen ta uma per da sig ni fi ca ti va
para o ce ná rio po lí ti co do Rio Gran de do Sul.

Car ri on Jú ni or, do PDT, na tu ral de Por to Ale gre,
teve sua pri me i ra mis são as su mi da aos 14 anos,
como Pre si den te do Grê mio Estu dan til do Co lé gio
Anchi e ta. Fi li ou-se ao MDB em 1971. Con quis tou pela 
pri me i ra vez, em 1982, uma ca de i ra na Assem bléia
Le gis la ti va. Teve sua atu a ção po lí ti ca mar ca da atra -
vés da par ti ci pa ção ati va nas dis cus sões so bre as -
sun tos po lí ti cos que ge ra ram ma i or po lê mi ca no País,
como cam pa nha pe las Di re tas-Já. Fi lho de De pu ta do, 
ten do duas ir mãs dois ir mãos, Car ri on her dou do avô
pa ter no, um dos fun da do res da Fe de ra ção da Agri cul -
tu ra do Rio Gran de do Sul (FARSUL), a vo ca ção para
po lí ti ca.

Afic ci o na do por es por tes, al ter na va a vida pú bli -
ca com a prá ti ca do ci clis mo e da na ta ção. Mas, as
acro ba ci as aé re as ga nha ram como es por te, a pre fe -
rên cia do po lí ti co que pi lo ta va apa re lhos ul tra le ves e
pla na do res.

02822 Ter ça-fe i ra   13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março  de  2001



La men tan do pro fun da men te o epi só dio bru tal
que fez de Car ri on, sua es po sa a jor na lis ta Cla u dia
Ba hia e sua fi lha de ape nas 1 ano, ví ti mas de sua
gran de pa i xão, que era pi lo tar, pe di mos aos no bres
pa res a apro va ção des te re que ri men to.

Sala das Ses sões, 12 de mar ço de 2001. – Se -
na do ra Emi lia Fer nan des, Se na dor Pe dro Si mon,
Se na dor José Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Este
re que ri men to de pen de de vo ta ção, em cujo en ca mi -
nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra as Srªs. e os
Srs. Se na do res que o de se ja rem. (Pa u sa.)

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 (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so Rosa.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 18, DE 2001

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Esco la Agro téc ni ca Fe de ral de Mor ri -
nhos, no Esta do de Go iás, e dá ou tras
pro vi den ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar

a Esco la Agro téc ni ca Fe de ral de Mor ri nhos, no Esta -
do de Go iás, nos ter mos da Lei nº 8.731, de 16 de no -
vem bro de 1993.

Art. 2º A ins ta la ção da es co la de que tra ta esta
Lei su bor di na-se à pré via con sig na ção no Orça men to 
da União, das do ta ções ne ces sá ri as, as sim como à
cri a ção dos car gos, fun ções e em pre gos in dis pen sá -
ve is ao seu fun ci o na men to, por ini ci a ti va do Pre si den -
te da Re pú bli ca.

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo, ou vi dos o Mi nis té rio
da Edu ca ção e as Se cre ta ri as de Edu ca ção Esta du al
e Mu ni ci pal, re gu la men ta rá esta lei, in clu si ve no que
diz res pe i to ao apro ve i ta men to da in fra-es tru tu ra da
Uni da de de Ensi no Des cen tra li za da de Mor ri nhos.

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

Jus ti fi ca ção

A Uni da de de Ensi no Des cen tra li za da da Esco la 
Agro téc ni ca Fe de ral de Uru taí si tu a da em Mor ri nhos,

no Esta do de Go iás, teve seu fun ci o na men to au to ri -
za do pela Por ta ria nº 46, de 13 de ja ne i ro de 1997, do
Mi nis té rio da Edu ca ção.

Gra ças ao es for ço con jun to da Esco la Agro téc -
ni ca Fe de ral de Uru taí e da Pre fe i tu ra de Mor ri nhos,
re fe ri da UNED, ape sar do pou co tem po de exis tên cia, 
tem-se des ta ca do como cen tro de ex ce lên cia na ca -
pa ci ta ção pro fis si o nal da mão-de-obra lo cal.

De fato, como Uni da de Des cen tra li za da, já di -
plo mou mais de uma cen te na de jo vens nos cur sos de 
Téc ni co Agrí co la, com ha bi li ta ção em Agri cul tu ra,
Agro pe cuá ria e Zo o téc ni ca e, a par tir do ano 2000,
ini ci ou a ofer ta do Cur so Pós-Mé dio em Infor má ti ca.
Além de ofer tar inú me ros cur sos de edu ca ção pro fis -
si o nal de ní vel bá si co, em áre as di ver sas, a UNED de
Mor ri nhos, em par ce ria com o se tor pro du ti vo, tem
de sen vol vi do pro je tos agrí co las, zo o téc ni cos e
agro-in dus tri a is, bus can do fa vo re cer a apren di za gem
dos alu nos e a ofer ta de es tá gio cur ri cu lar.

Entre os par ce i ros mais fre qüen tes é pos sí vel
des ta car os se guin tes: Agên cia Ru ral, Agro quí mi ca,
Embra pa-CNPAF-GO, Embra pa- CNPH-DF, Se men -
tes Mag nó lia, Fa zen da Sa mam ba ia, Mon soy,
AGETOP- Uni da de de Mor ri nhos, e Fun da ter.

Afo ra isso, a Esco la pres ta as sis tên cia à Cen tral
de Asso ci a ções de Pe que nos Pro du to res de Mor ri -
nhos e ao Lar Fra ter no Irmãos do Ca mi nho (Co mu ni -
da de Te ra pêu ti ca).

Não obs tan te o óti mo de sem pe nho, o fun ci o na -
men to da UNED de Mor ri nhos en con tra-se bas tan te
com pro me ti do de vi do, prin ci pal men te, à si tu a ção fi -
nan ce i ra da Esco la Agro téc ni ca Fe de ral de Uru taí,
cujo or ça men to vem so fren do gran de re du ção ao lon -
go dos anos. A ma nu ten ção do Cam pus Avan ça do de
Mor ri nhos tor na-se cada dia mais di fí cil.

Com o ob je ti vo de con tor nar essa si tu a ção e,
prin ci pal men te, vi san do a pre ser var uma ins ti tu i ção
de en si no ex tre ma men te ne ces sá ria à re gião, pro po -
mos que se crie a Esco la Agro téc ni ca Fe de ral de Mor -
ri nhos, me di an te o apro ve i ta men to da es tru tu ra fí si ca
da UNED si tu a da nes se Mu ni cí pio.

Afi nal, tra ta-se de um mu ni cí pio pólo, com mais
de 40.000 ha bi tan tes, para o qual con ver gem os mo -
ra do res de cer ca de vin te ou tros mu ni cí pi os vi zi nhos.
Si tu a da nas pro xi mi da des da ca pi tal do Esta do e do
Dis tri to Fe de ral, Mor ri nhos está cor ta da pela BR-153, 
ro do via de aces so aos gran des cen tros ur ba nos re gi -
o na is, o que fa ci li ta a co mu ni ca ção e o es co a men to
da pro du ção de uma re gião cuja eco no mia se ba se ia
na agro pe cuá ria e nas in dús tri as de trans for ma ção.
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Sa be mos que a ex pan são da rede fe de ral de
edu ca ção pro fis si o nal, me di an te a cri a ção de no vas
uni da des por par te da União, en con tra-se le gal men te
con di ci o na da à exis tên cia de par ce ria com os Esta -
dos, os Mu ni cí pi os, o Dis tri to Fe de ral, o se tor pro du ti -
vo ou or ga ni za ções não-go ver na men ta is, que se rão
res pon sá ve is pela ma nu ten ção e ges tão dos no vos
es ta be le ci men tos de en si no (§ 5º do art. 3º da Lei nº
8.948, de 8 de de zem bro de 1994).

Ocor re que, de acor do como o § 8º da mes ma
nor ma, a res tri ção ci ta da se ria re gu la men ta da pelo
Po der Exe cu ti vo nos ca sos das es co las téc ni cas e
agro téc ni cas cuja cri a ção já te nha sido au to ri za da até 
17 de mar ço de 1997. Em nos so modo de en ten der, a
Esco la Agro téc ni ca Fe de ral de Mor ri nhos en qua -
dra-se nes se gru po, em ra zão da au to ri za ção de fun -
ci o na men to con ce di da em ja ne i ro de 1997, na for ma
da Uni da de de Ensi no Des cen tra li za da da Esco la
Agro téc ni ca Fe de ral de Uru taí.

Nes sas cir cuns tân ci as, a apre sen ta ção des te
pro je to de lei, em bo ra au to ri za ti va, visa a con cla mar o 
Po der Exe cu ti vo a co la bo rar com o Esta do de Go iás
na ma nu ten ção da ofer ta de edu ca ção pro fis si o nal a
seus jo vens, cri an do a Esco la Agro téc ni ca Fe de ral de
Mor ri nhos.

Em face da re le vân cia so ci al da ini ci a ti va, es pe -
ra mos con tar com o apo io de nos sos Pa res para sua
apro va ção.

Sala das Ses sões, 12 de mar ço de 2001. – Se -
na dor Iris Re zen de.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.731, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1993

Trans for ma as Esco las Agro téc ni -
cas Fe de ra is em au tar qui as e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

eu san ci o no a se guin te lei:
..........................................................................

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pro -
je to será pu bli ca do e re me ti do às Co mis são com pe -
ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tas so Ro sa do.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 78, DE 2001

Bra sí lia, 7 de mar ço de 2001 

Se nhor Pre si den te,
Con si de ran do-se a im por tân cia da vida par la -

men tar do ex-Se na dor Má rio Co vas para esta Casa e
para a his tó ria po lí ti ca do Bra sil, es tou re que ren do
seja au to ri za da a pu bli ca ção de li vro so bre a vida e
obra do re cen te men te fa le ci do go ver na dor do Esta do
de S. Pa u lo, na ci o nal men te pro cla ma do por to das as
li de ran ças po lí ti cas, do País como um ho mem ím par,
den tro da Co le ção ”Gran des Vul tos que Hon ra ram o
Se na do“, a qual já nos pos si bi li tou co nhe cer ou tras
gran des fi gu ras que hon ra ram este Par la men to.

Cer to de con tar com o in dis pen sá vel apo io de
to dos os mem bros da Mesa Di re to ra, an te ci po a Vos -
sa Exce lên cia os agra de ci men tos pelo en ca mi nha -
men to de ur gên cia que a este pu der dar.

Aten ci o sa men te,
Sala das Ses sões, 12 de mar ço de 2001. – Se -

na dor Arlin do Por to.

(À Mesa para de ci são.)

O Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do art. 2º, § 2º, da Re so lu ção nº 84, de
1996.

O SR. PRESIDENTE ( Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ja der Bar ba lho, para uma
co mu ni ca ção.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para
uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, quan do do epi só dio
para a es co lha da Pre si dên cia do Se na do, pro cu rei
in for mar a to dos os in te gran tes do Se na do com quem
tive a opor tu ni da de de con ver sar a res pe i to da mi nha
can di da tu ra à Pre si dên cia do Se na do de que fa ria o
pos sí vel, ele i to Pre si den te do Se na do, para não in ter -
vir nos de ba tes de ple ná rio, por que en ten do que o
Pre si den te da Casa, di fe ren te men te das Li de ran ças
par ti dá ri as, pre si de toda a Insti tu i ção, todo o Co le gi a -
do, com pos to e in te gra do pe las mais di ver sas cor ren -
tes par ti dá ri as, e, por isso mes mo, com equi lí brio,
com se re ni da de, deve o Pre si den te da Insti tu i ção en -
ten der o seu pa pel.
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Sr. Pre si den te, te nho pro cu ra do, na me di da do
pos sí vel, dar por en cer ra do o epi só dio ele i to ral para a
es co lha da Pre si dên cia do Se na do. E o fa rei, Sr. Pre -
si den te, den tro das mi nhas pos si bi li da des. Tudo fa rei
para não me en vol ver, de tal or dem que pos sa pre si dir 
o Se na do, ob je ti van do, úni ca e ex clu si va men te, a va -
lo ri za ção des ta Insti tu i ção, que epi so di ca men te in te -
gra mos e que per ten ce, sim, à so ci e da de bra si le i ra.

Du ran te o pe río do que an te ce deu a mi nha ele i -
ção para a Pre si dên cia do Se na do, so fri inú me ros
ata ques pes so a is; fui ob je to, in clu si ve, de um dos siê
en tre gue ao Con se lho de Éti ca do Se na do, re me ti do
à Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca e in se ri do nos
Ana is do Se na do, pelo Pre si den te do Con se lho de
Éti ca, Se na dor Ra mez Te bet, que fez a le i tu ra a de -
mons trar que de to das as acu sa ções nele con ti das
ne nhu ma de las con se guiu pros pe rar jun to ao Mi nis té -
rio Pú bli co Fe de ral, por fal ta ab so lu ta de con sis tên cia.

Sr. Pre si den te, pa re ce-me que para al gu mas
pes so as a ele i ção para a Pre si dên cia do Se na do não
é um epi só dio en cer ra do, quan do de ve ria sê-lo. De -
mo cra ti ca men te, há de se en ten der que na vida pú bli -
ca se ga nha e se per de, que a be le za do re gi me de -
mo crá ti co é exa ta men te o es ta be le ci men to des te
con tra di tó rio.

Ten tou-se, Sr. Pre si den te, de ses ta bi li zar a mi -
nha can di da tu ra para Pre si dên cia do Se na do, fa zen -
do-se uma di vul ga ção, com am pla di vul ga ção, que to -
mou con ta do no ti ciá rio, da mi nha evo lu ção pa tri mo ni -
al, que a mi nha evo lu ção pa tri mo ni al era in com pa tí -
vel. Che gou-se a es ta be le cer uma idéia de que exis ti -
am duas fi gu ras: a do ho mem pú bli co e a do em pre sá -
rio; e que era in com pa tí vel ao ho mem pú bli co so mar
qual quer re sul ta do em pre sa ri al. Che gou-se a apre -
sen tar uma con ta bi li da de. E nes sa con ta bi li da de,
onde se fez ques tão de so mar ape nas a ori gem de re -
cur sos pú bli cos – isto é, de sa lá ri os, ven ci men tos –
para se con si de rar in com pa tí vel. Che gou-se a ele ger
um nú me ro que po de ria ser para mais, para me nos,
por que ar bi trá rio.

Na que le mo men to, Sr. Pre si den te, si len ci ei. Pa -
guei pelo meu si lên cio, na que le mo men to. E si len ci ei
es tra te gi ca men te. E devo con fes sar, e devo até re co -
nhe cer àque les que in te gram a ban ca da da im pren sa
nes ta Casa, que sem pre me tra ta ram com o ma i or
res pe i to e com a ma i or aten ção, que cre io ser re cí pro -
co, na que le mo men to, si len ci ei, por que aqui lo não
pas sa va de uma pro vo ca ção, para que eu a ace i tas -
se, e, a par tir da que le mo men to, eu ti ves se, na ver da -
de, um novo em ba te, um em ba te que não se ria aqui
den tro do Se na do, mas um em ba te que se ria com

me i os de co mu ni ca ção, que pu des se, en fim, me cri ar
um dano ir re pa rá vel na dis pu ta para a Pre si dên cia do
Se na do.

Ve nho, Sr. Pre si den te, com a ma i or se re ni da de
– até por en ten der que nós, ho mens pú bli cos, te mos o 
de ver de en ca rar com se re ni da de to dos es ses fa tos e
os per cal ços da vida pú bli ca –, in se rir no Ana is do Se -
na do, de po is de não ter bas ta do a mi nha afir ma ti va de 
que ha via, ao lon go do tem po, sem ne nhu ma so ne ga -
ção, apre sen ta do toda a mi nha evo lu ção pa tri mo ni al
a quem eu de ve ria apre sen tar – que se ria a Re ce i ta
Fe de ral.

Vi ve mos num Esta do or ga ni za do, numa so ci e -
da de or ga ni za da. E a Re ce i ta Fe de ral, nes sa so ci e -
da de or ga ni za da, é o úni co ór gão ca paz, com au to ri -
da de de le ga da pela pró pria so ci e da de, le van do em
con ta a es tru tu ra do Esta do, de fa zer a ava li a ção pa -
tri mo ni al. A ela, de quem nun ca re ce bi ao lon go do
tem po, como con tri bu in te, uma no ti fi ca ção se quer,
de via eu a sa tis fa ção da mi nha evo lu ção pa tri mo ni al,
ja ma is con tes ta da a não ser po li ti ca men te. Mas nem
nas cam pa nhas ele i to ra is por meio das qua is ao lon -
go do tem po sub me ti o meu nome, no meu Esta do,
so fri qual quer con tes ta ção.

Sr. Pre si den te, se a Re ce i ta Fe de ral não era o su -
fi ci en te, fui bus car uma au di to ria in de pen den te para fa -
zer uma ava li a ção que eu pu des se, como faço nes te
mo men to, de i xar re gis tra da nos Ana is do Se na do Fe de -
ral, haja vis ta que nes te País po de mos en con trar al -
guém que acre di te que a Re ce i ta Fe de ral não seja um
ór gão ade qua do, apro pri a do, na so ci e da de mo der na,
no Esta do or ga ni za do, para que o con tri bu in te pos sa
ser ava li a do na sua evo lu ção pa tri mo ni al.

So li ci tei os ser vi ços da Bou ci nhas&Cam pos Au di to -
res Inde pen den tes, que me for ne ceu o se guin te re la tó rio:

Re la tó rio re ser va do con ten do co men tá -
ri os so bre a evo lu ção pa tri mo ni al e dos as -
sun tos de ma i or re le vân cia que fo ram iden ti fi -
ca dos no de cor rer da exe cu ção da re vi são es -
pe ci al das de cla ra ções de ren di men tos, re la ti -
vas aos anos-base de 1990 a 1999.

Pedi o le van ta men to de 10 anos, Sr. Pre si den te,
o do bro do tem po que qual quer con tri bu in te nes te
País deve de sa tis fa ção à Re ce i ta Fe de ral.

Leio:

I – INTRODUÇÃO

A re vi são es pe ci al das de cla ra ções de
ren di men to do con tri bu in te Ja der Fon te nel le
Bar ba lho, re la ti vas aos anos-base de 1990 a 
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1999, foi efe tu a da com os ob je ti vos de ava li -
ar a evo lu ção pa tri mo ni al ocor ri da nos
anos-base de 1990 a 1999 e ve ri fi car o
cum pri men to da le gis la ção fis cal apli cá vel.

II – SITUAÇÃO PATRIMONIAL 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1989

O pa tri mô nio do con tri bu in te Ja der
Fon te nel le Bar ba lho, em 31 de de zem bro de 
1989, con for me a de cla ra ção de bens (ane -
xo I), ava li a do com base no va lor de mer ca -
do, em 31 de de zem bro de 1991, cor res pon -
dia a um mon tan te, apro xi ma do, su pe ri or ao 
equi va len te a 6.500.000 UFIR.

As par ti ci pa ções so ci e tá ri as fo ram in -
di ca das pelo va lor no mi nal. O imó vel lo ca li -
za do em Ana nin de ua – PA e dois imó ve is lo -
ca li za dos no Bal neá rio do Ata la ia (Sa li nó po -
lis – PA) não cons ta ram da de cla ra ção de
bens, em ra zão de even tu al fa lha no pre en -
chi men to das de cla ra ções de ren di men tos.

III – EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

A evo lu ção pa tri mo ni al (ane xo II ) do
con tri bu in te Ja der Fon te nel le Bar ba lho, no pe -
río do de 1990 a 1999, está com pa tí vel com
os ren di men tos de cla ra dos. No en tan to, em
ra zão de even tu al fa lha no pre en chi men to das 
de cla ra ções de ren di men tos, o ano-base de
1992, se con si de ra do iso la da men te, apre sen -
ta evo lu ção pa tri mo ni al não-com pa tí vel com
os ren di men tos de cla ra dos. 

A ob ser va ção fe i ta an te ri or men te de -
mons tra uma pos sí vel fa lha em 1992.

A mo vi men ta ção dos re cur sos fi nan ce -
i ros, ocor ri da no pe río do de 1990 a 1999,
não foi ob je to de ve ri fi ca ção, em ra zão dos
ob je ti vos pro pos tos na re vi são es pe ci al.

IV – ASSUNTOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

a) Ati vi da de ru ral.
A ati vi da de ru ral ex plo ra da atra vés da

pes soa fí si ca (Fa zen das Po li a na, Mo de lo e
Cin de re la) foi res pon sá vel pela ge ra ção de re -
cur sos que con tri bu í ram, sig ni fi ca ti va men te,
na evo lu ção pa tri mo ni al. No en tan to, o mes mo 
não ocor reu pela ex plo ra ção da ati vi da de ru ral 
por meio da pes soa ju rí di ca (Fa zen da Rio
Bran co Ltda.), fato que pode in di car que não
hou ve ade qua da se gre ga ção das ope ra ções
nas res pec ti vas fa zen das;

b) Imó ve is.
Não há in di ca ção de ren di men tos pro ve -

ni en tes dos imó ve is ur ba nos cons tan tes das
de cla ra ções de bens. Par te dos imó ve is ur ba -
nos fo ram ocu pa dos para uso do pró prio con -
tri bu in te ou das em pre sas a ele li ga das.

V – CONCLUSÃO

Com base na re vi são es pe ci al das de -
cla ra ções de ren di men tos do con tri bu in te
Ja der Fon te nel le Bar ba lho, re la ti vas aos
anos-base de 1990 a 1999, po de mos con -
clu ir, con si de ra dos os co men tá ri os aci ma,
que as re fe ri das de cla ra ções fo ram ela bo ra -
das com base na le gis la ção fis cal apli cá vel
e que a evo lu ção pa tri mo ni al está com pa tí -
vel com os ren di men tos de cla ra dos.

Tos hio Nis hi o ka.
Só cio-Di re tor.

Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que de ter mi ne que, 
além do re la tó rio, to dos os seus ane xos pas sem a in -
te grar os Ana is do Se na do. 

Per mi to-me fa zer a le i tu ra de al guns dos cli en -
tes da lis ta apre sen ta da por essa em pre sa de au di -
to ria in de pen den te. São inú me ros os cli en tes, ve ri fi -
can do en tre eles: Assem bléia Le gis la ti va do Esta do
de São Pa u lo; Asso ci a ção Bra si le i ra de Nor mas
Téc ni cas; Asso ci a ção Na ci o nal de Ban cos de Inves -
ti men to; Ban co Bo za no; Si mon sen S.A; Ban co Cen -
tral do Bra sil; Mi nis té rio da Fa zen da; Ban co Ica tu;
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co;
Ban co do Nor des te; Ban co Real; Ban co Su da me ris;
Casa da Mo e da do Bra sil; Cen tra is Elé tri cas Bra si le -
i ras – Ele tro bras –; Cen trus – Fun da ção Ban co Cen -
tral de Pre vi dên cia Pri va da; Com pa nhia de Ele tri ci -
da de do Esta do da Ba hia (Co el ba); Com pa nhia de
Ener gia Elé tri ca do Esta do de To can tins (Cel tins);
Com pa nhia de Sa ne a men to Bá si co do Esta do de
São Pa u lo; Com pa nhia Pa u lis ta de For ça e Luz;
Hos pi tal da Be ne fi cên cia Por tu gue sa de São Pa u lo;
Ibo pe; Insti tu to de Au di to res Inter nos do Bra sil; Jor -
nal do Bra sil; O Glo bo; Fe de ra ção das Indús tri as
do Esta do da Ba hia; Ga ze ta Mer can til. São tan tos,
Sr. Pre si den te, e vejo mais um aqui: Edi to ra Abril. 

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

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JADER BARBALHO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pe di do 
de V. Ex.ª será aten di do na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Ade mir Andra de e Lú cio
Alcân ta ra 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. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go a essa Tri bu na
uma pre o cu pa ção de gran de im por tân cia para o fu tu ro
da Na ção bra si le i ra, falo da cha ma da ”fuga de cé re -
bros“, isto é, a eva são do co nhe ci men to na me di da em
que for ma mos pes so al es pe ci a li za do para os mais di -
ver sos as sun tos e não va lo ri za mos es ses pro fis si o na is
per den do-os para um mer ca do in ter na ci o na li za do. 

No mo men to da cha ma da glo ba li za ção, tor -
na-se im pres cin dí vel que o go ver no fe de ral se cer que
de me di das bus can do a re ver são des se pro ces so que 
tem sido cres cen te nos úl ti mos anos. 

O de sa ba fo do pro fes sor He li on Pó voa, ti tu lar da 
Esco la Mé di ca da Uni Rio e pro fes sor vi si tan te da
Esco la de Sa ú de Pú bli ca de Har vard, re su me a per -
ple xi da de que to dos sen ti mos ao cons ta tar a per ma -
nen te fuga de ta len tos de nos sas uni ver si da des e
cen tros de pes qui sa. ”Fico en tris te ci do ao per cor rer
cen tros mé di cos e uni ver si da des do ex te ri or e es bar -
rar com tan tos e tan tos bra si le i ros lá fora, bri lhan do,
pro du zin do co nhe ci men to. Por que não po de ri am fa -
zer o mes mo aqui no País?“

Po de ri am, se ti ves sem con di ções para tan to.
Na tu ral men te, du ran te toda a his tó ria da aven tu ra hu -
ma na, as mi gra ções re pre sen ta ram um fa tor im por -
tan te na con quis ta de no vas fron te i ras, na per cep ção
li te ral e sim bó li ca de no vos ho ri zon tes para a es pé cie.
Gra ças a essa vo ca ção na tu ral do ho mem para a mo -
bi li da de, a es pé cie pôde pros pe rar fi xan do-se em no -
vos ter ri tó ri os, abrin do para a hu ma ni da de um vas to
con jun to de pos si bi li da des. Além dis so, sem pre por
con ta des se trân si to den tro do pla ne ta é que nos fi ze -
mos mes ti ços, ope ran do uma for mi dá vel mi xa gem de
ra ças e et ni as, cul tu ras e pa ra dig mas, vi sões de mun -
do e sen si bi li da des. Espe ci al men te no cam po do co -
nhe ci men to, esse in ter câm bio tem-se mos tra do ex tre -
ma men te rico e pro du ti vo. Indis pen sá vel! 

Con tu do, no cru ci al mo men to em que se afir ma
a cha ma da so ci e da de do co nhe ci men to, o que o País
não pode ace i tar, si len ci o so e re sig na do, é a san gria
de al guns de seus me lho res cé re bros, nos qua is, mu i -
tas ve zes, toda a so ci e da de in ves tiu pe sa da men te. E
nas úl ti mas dé ca das não de ve mos la men tar a sa í da
ape nas de ci en tis tas. Pes qui sa re cen te da Uni ver si da de 
Fe de ral de Mi nas Ge ra is (UFMG), mos tra que os emi -
gran tes são bra si le i ros com me lhor for ma ção, em dis tin -

tas ca te go ri as pro fis si o na is. Com base no re sul ta do do
es tu do, o pro fes sor José Alber to de Car va lho, do Cen tro 
de De sen vol vi men to e Pla ne ja men to Re gi o nal, afir ma
que o Bra sil cor re o ris co de in ves tir na pre pa ra ção de
mão-de-obra e per der es sas pes so as, qua li fi ca das aci -
ma da mé dia do País, para o ex te ri or.

O es tu do re ve la ain da que mais de 1,27 mi lhão
de bra si le i ros de i xa ram o País, en tre 1986 e 1991, du -
ran te a se gun da me ta de da cha ma da dé ca da per di -
da. Entre 1991 e 1996, o nú me ro man te ve-se re la ti va -
men te es tá vel, re gis tran do a sa í da de um mi lhão e se -
ten ta e cin co mil ci da dãos. No se mi ná rio in ter na ci o nal 
so bre Mi gra ções Inter na ci o na is, re a li za do em de zem -
bro úl ti mo, fi ca mos sa ben do que o Bra sil, ou tro ra País 
de imi gra ção, teve uma per da lí qui da – di fe ren ça en -
tre en tra da de es tran ge i ros e sa í da de bra si le i ros – de 
qua se um mi lhão de pes so as, no pe río do de 1991 a
1996. Ora, pre ci sa mos es tar aten tos a es sas ten dên -
ci as, ne ga ti vas sob to dos os as pec tos, mas que se
agra vam ao se rem con fron ta das com um ní vel de re -
po si ção da po pu la ção que se tem re du zi do bas tan te
nas úl ti mas dé ca das.

Den tro de um qua dro com essa con fi gu ra ção, é
pre ci so igual men te con si de rar que para for mar, hoje,
um dou tor no ex te ri or, o País de sem bol sa en tre 110 mil
e 130 mil dó la res. Cu ri o sa men te, o Con se lho Na ci o nal
de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co (CNPq)
não tem a mí ni ma idéia do re tor no de todo esse in ves ti -
men to; se quer sabe pre ci sar o per cen tu al da que les que
con clu em os pro gra mas de pós-gra du a ção fora do País. 
Fran ca men te, Sras. e Srs. Se na do res, com a in ver são
que re a li za mos em bol sas de es tu do, no País e no ex te -
ri or, é inad mis sí vel que uma agên cia fi nan ci a do ra con si -
ga man ter o País na ig no rân cia, in ca paz de en co men -
dar aos mi lha res de mes tran dos e dou to ran dos pes qui -
sas que per mi tam in ves ti gar, ana li sar, ex pli car e, en fim,
tor nar pú bli cos to dos es ses da dos. A aca de mia e seus
agen tes pre ci sam afi nar seus com pro mis sos so ci a is e,
ur gen te men te, con ce der mais aber tu ra para a so ci e da -
de, apre sen tan do e di vul gan do re gu lar men te o seu ”ba -
lan ço so ci al“.

Um ou tro fe nô me no que devo des ta car é o da
mi gra ção de pes so al qua li fi ca do – dou to res e
pós-dou to res – das uni ver si da des fe de ra is para a
rede pri va da de en si no su pe ri or, que re ce be es ses
pro fis si o na is com cus to de for ma ção zero. Isso sig ni fi -
ca que um de ter mi na do do cen te faz toda a sua for ma -
ção às cus tas do Esta do, no caso, do con tri bu in te as -
sa la ri a do bra si le i ro, e de po is em pre ga o seu sa ber
em es co las par ti cu la res que, em lar ga me di da, não
têm qual quer com pro mis so so ci al fir me, são si mu la -
cros de caça-ní que is. Como nor ma, as fa cul da des e
uni ver si da des pri va das bra si le i ras não re a li zam pes -
qui sa, logo não pro du zem co nhe ci men to; ou ex ten -
são, e as sim não se en vol vem com os pro ble mas das
co mu ni da des nas qua is es tão in se ri das. Fun ci o nam,
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ge ral men te, como uma mera usi na de dou to res, em
um la men tá vel ar re me do de for dis mo aca dê mi co.

Tam bém devo des ta car, que den tro do pró prio
País ocor re a mi gra ção de pro fis si o na is qua li fi ca dos
das re giões me nos de sen vol vi das para as re giões
mais ri cas. A mi nha re gião, a Ama zô nia, so fre as con -
se qüên ci as da fal ta de opor tu ni da de para os mes tres
e dou to res, per den do-os para o cen tro-sul. 

Mes mo se tra tan do de uma re gião rica em re -
cur sos na tu ra is e de enor me po ten ci al de de sen vol vi -
men to, a fal ta de es tru tu ra e o de sa pa re lha men to de
nos sos cen tros de pes qui sa e nos sas uni ver si da de,
com la bo ra tó ri os su ca te a dos e ob so le tos, ter mi na por 
pro vo car a fuga da que les mais qua li fi ca dos. Os pro -
fis si o na is da Ama zô nia que de se jam fa zer pós-gra du -
a ção, mes tra do e dou to ra do, são, em gran de nú me ro,
obri ga dos a pro cu rar ou tros cen tros para apro fun da -
rem seus co nhe ci men tos e ter mi nam por lá fi can do.

Isso tudo de mons tra a ado ção de uma po lí ti ca
er ra da e um mo de lo de de sen vol vi men to ina de qua do
para a nos sa re a li da de, con si de ran do as di ver si da des 
re gi o na is. Mas, este é só um as pec to den tro do pro -
ble ma que ten to abor dar nes te pro nun ci a men to.

To dos nós sa be mos que o pro fis si o nal do fu tu ro
será uma uni da de de com pe tên ci as qua se ”apá tri da“,
des lo can do-se pelo pla ne ta em res pos ta à me lhor ofer -
ta, em ter mos de sa lá ri os e be ne fí ci os, quan do não se
fi xar em um úni co pon to pro du zin do para múl ti plos em -
pre ga do res. Por isso mes mo, se qui ser mos man ter um
ex pres si vo con tin gen te de pro fis si o na is de pri me i ra li -
nha tra ba lhan do para o Bra sil, de ve mos ime di a ta men te
es ta be le cer cri té ri os e re a li zar ações que atra i am e fa -
vo re çam o re tor no e a per ma nên cia de ta len tos. E isso o 
Go ver no Fe de ral, numa in cú ria inex pli cá vel, vem de i -
xan do de fa zer nos úl ti mos anos. Os nú me ros, as cons -
ta ta ções con ver gen tes e as vo zes in dig na das es tão aí
para con fir mar essa des con cer tan te evi dên cia.

No fi nal do ano pas sa do, du ran te a so le ni da de
de en tre ga do prê mio jo vem ci en tis ta 2000, Fer nan do
Hen ri que Car do so afir mou que ”a fun ção de to dos
que pos su em res pon sa bi li da de é en co ra jar a pes qui -
sa“. Tra ta-se de mais uma pa la vra va zia do pre si den te
da Re pú bli ca, para quem a re tó ri ca é fon te de so lu ções.
É hora de ele es ta be le cer, com a fir me za que se es pe ra
mes mo dos mais me dío cres che fes de go ver no, po lí ti -
cas pú bli cas que te nham como ob je ti vo a in ten si fi ca ção
da for ma ção de qua li da de de ci en tis tas e pes qui sa do -
res, e um pla no sé rio, viá vel e con se qüen te para a per -
ma nên cia des ses pro fis si o na is den tro do País, ga ran tin -
do-lhes as con di ções ne ces sá ri as de tra ba lho.

O dra ma bra si le i ro na fase for te da ur ba ni za ção
era des co brir como fi xar o ho mem no cam po. Hoje, na 
so ci e da de do co nhe ci men to, o de sa fio que en fren ta -
mos é o de sa ber como man ter in te li gên ci as bra si le i -
ras tra ba lhan do para o de sen vol vi men to do Bra sil.

Mas para isso, é pre ci so que os go ver nan tes es -
te jam vol ta dos para os in te res ses da Na ção, e não
pa u tem as po lí ti cas, sim ples men te se guin do os di ta -
mes de or ga nis mos in ter na ci o na is, como por exem plo 
o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, cu jas ori en ta ções,
têm sido es pé cie de ”li vro de ca be ce i ra“ do Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que e de seus prin ci pa is au xi li a res.

Em ja ne i ro úl ti mo, o re la tó rio de no mi na do ”Bra -
sil: Assun tos Se le ci o na dos e Esta tís ti cas“, ela bo ra -
dos por téc ni cos do FMI, su ge re que as uni ver si da des 
pú bli cas Bra si le i ras de ve ri am co bra men sa li da des
dos es tu dan tes. Entre os ar gu men tos, os téc ni cos
pro pões que o Bra sil re du za os in ves ti men tos em
edu ca ção su pe ri or para au men tar os in ves ti men tos
nos ní ve is do cha ma do en si no fun da men tal. Em ou -
tras pa la vras, os téc ni cos do FMI su ge rem que se
”des cu bra um san to para ves tir ou tro“. Fora a in ge rên -
cia em as sun tos in ter nos, que por si só, já se de ve ria
des con si de rar tais re co men da ções, o Mi nis tro da
Edu ca ção, Sr. Pa u lo Re na to, ti tu be ia ao co men tar o
tal re la tó rio, clas si fi can do num pri me i ro mo men to,
como um as sun to im por tan te que o Bra sil pre ci sa dis -
cu tir, ten do vol ta do atrás na en tre vis ta se guin te. 

A for ma he si tan te do Mi nis tro re ve la a fra gi li da -
de de pen sa men to do go ver no so bre as nos sas po lí ti -
cas para o en si no su pe ri or. Enfra que cer o en si no su -
pe ri or pú bli co e gra tu i to, que é quem pro duz a qua se
to ta li da de da pes qui sa ci en tí fi ca no País, com o ar gu -
men to de for ta le cer o en si no fun da men tal, é algo in -
sa no. Ti rar, ain da mais re cur so do en si no su pe ri or,
que já tem sido des pres ti gi a do por esse go ver no, sig -
ni fi ca ria, in clu si ve en fra que cer ain da mais a for ma ção 
dos pro fis si o na is que fa zem a edu ca ção bá si ca, só
para di zer de um as pec to.

O que pre ci sa mos, Sras. e Srs. Se na do res, é
for ta le cer os nos sos ins ti tu tos de pes qui sas e nos sas
uni ver si da des, que: se al gu mas são hoje cen tros de
ex ce lên cia, o são mu i to mais por mé ri to dos pro fis si o -
na is que ali es tão, pela gar ra, pelo sen ti men to na ci o -
nal e por uma mi li tân cia ci en tí fi ca, se as sim pu der di -
zer, do que por uma po lí ti ca go ver na men tal vol ta da
para esse fim. É ne ces sá rio que o go ver no bra si le i ro,
nes se mun do glo ba li za do, in vis ta pe sa do não só na
for ma ção de pro fis si o na is al ta men te qua li fi ca dos,
mas tam bém na va lo ri za ção des ses pro fis si o na is, por 
exem plo, pa gan do sa lá ri os dig nos, bus can do a fi xa -
ção des ses pro fis si o na is nos nos sos cen tros de pes -
qui sas e nas nos sas uni ver si da des. É ne ces sá rio que
o go ver no in vis ta pe sa do em ciên cia e tec no lo gia, até
por que, aque le que se man ti ve rem com ní ve is ba i xos 
de co nhe ci men to ci en tí fi co e tec no ló gi co, es ta rá con -
de na do a sub mis são da que les que de ti ve rem o sa ber.

Qu e re mos um País so be ra no e so be ra nia hoje
está li ga da ao co nhe ci men to. Pre ci sa mos au men tar os
nos sos in ves ti men tos em co nhe ci men to e ja ma is des -
per di çar mos, como o Go ver no Fe de ral está fa zen do ao
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per mi tir a eva são de pro fis si o na is al ta men te ga ba ri ta -
dos, por não dar-lhes as de vi das con di ções de tra ba lho
aqui, em nos so ter ri tó rio e pro du zin do para nós.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po, nes te mo men -
to, a tri bu na do Se na do Fe de ral para re gis trar o trans cur -
so do dé ci mo ani ver sá rio de fa le ci men to de um gran de
bra si le i ro: o ce a ren se Cé sar Cals de Oli ve i ra Fi lho.

Ao re ve ren ci ar sua me mó ria e re lem brar sua tra -
je tó ria de vida, que ro de i xar re gis tra dos, nos Ana is
des ta Casa, fa tos mar can tes de sua atu a ção como
Se na dor da Re pú bli ca, Mi nis tro de Esta do de Mi nas e 
Ener gia e Go ver na dor do Esta do do Ce a rá.

Cé sar Cals de Oli ve i ra Fi lho, nas ceu em For ta le za 
em 30 de de zem bro de 1926, fi lho do mé di co e po lí ti co
Cé sar Cals de Oli ve i ra e de Hil za Di o go de Oli ve i ra.

Embo ra seu pai ti ves se sido Pre fe i to da ca pi tal
ce a ren se na dé ca da de 40, Cé sar Cals não se guiu
car re i ra po lí ti ca tra di ci o nal. Mi li tar des de os 20 anos,
for mou-se em Enge nha ria Elé tri ca, pelo Insti tu to Mi li -
tar de Enge nha ria (IME), e mais tar de em Enge nha ria
Ci vil, pela Uni ver si da de do Bra sil, hoje UFRJ.

Exer ceu fun ções no ser vi ço de obras da 10ª Re -
gião Mi li tar, se di a da em For ta le za, foi res pon sá vel
téc ni co pelo ser vi ço de luz e for ça da ca pi tal ce a ren -
se, foi en ge nhe i ro da SUDENE, di re tor do De par ta -
men to de Ener gia Elé tri ca do Pi a uí e pre si den te da
Com pa nhia Nor des te de Ele tri fi ca ção de For ta le za –
CENEFOR. 

Gran de to ca dor de obras no se tor hi dre lé tri co,
no ta bi li zou-se pro fis si o nal men te ain da mais após
pre si dir a Com pa nhia Hi dre lé tri ca de Boa Espe ran ça
e ser o res pon sá vel pela cons tru ção da bar ra gem e
da usi na si tu a da na fron te i ra dos Esta dos do Pi a uí,
Ma ra nhão e par te do Ce a rá, in ter li ga da ao sis te ma da 
Com pa nhia Hi dre lé tri ca do São Fran cis co – CHESF. 

Seu su ces so como cons tru tor foi de ter mi nan te
para sua in di ca ção para ocu par o Exe cu ti vo ce a ren se. 
Co ro nel da re ser va, foi no me a do pelo pre si den te
Emí lio Gar ras ta zu Mé di ci  e go ver nou o Ce a rá, de
1971 a 1975. Nes se pe río do, em pe nhou-se em mu dar 
a men ta li da de em pre sa ri al do Esta do, lan çan do pro -
gra mas de ex plo ra ção agrí co la de áre as até en tão
oci o sas, como a da Flo res ta de Ca ju e i ros.

Jun ta men te com a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal da Ca pi tal, 
re a li zou obras que le va ram For ta le za a se ex pan dir, a
ter um trá fe go me lhor, a se mo der ni zar. Re cu pe rou e
cons tru iu es tra das, edi fi cou o Cen tro de Con ven ções,
le vou a cabo a mis são de cons tru ir o Está dio Plá ci do
Cas te lo, o Cas te lão, en tre mu i tas ou tras ini ci a ti vas. 

Ao de i xar o go ver no, em 1975, Cé sar Cals foi
no me a do di re tor de Co or de na ção da Ele tro brás, lá
per ma ne cen do até 1978. Na que le mes mo ano, foi in -
di ca do se na dor in di re to pelo Esta do do Ce a rá, mas

aqui pas sou ini ci al men te pou co tem po. Empos sa do
em 1º de fe ve re i ro de 1979, de i xou esta Casa em 15
de mar ço para in te grar o Mi nis té rio do Pre si den te
João Ba tis ta Fi gue i re do. 

Du ran te sua ges tão como Mi nis tro de Mi nas e
Ener gia, Cé sar Cals fi cou co nhe ci do por ter im plan ta do
o Pró-Álco ol e por ter man da do de sen vol ver um pro gra -
ma de ener gia al ter na ti va, in clu si ve com o em pre go de
bi o mas sa. De sen vol veu tam bém o se tor de pros pec ção
de pe tró leo, pos si bi li tan do que a pro du ção na ci o nal
pas sas se de 170 mil para 500 mil bar ris por dia.

Em mar ço de 1985, re tor nou ao Se na do Fe de -
ral. Com sua vi são agu ça da, já na que la épo ca aqui
de ba teu e de fen deu a idéia da uni fi ca ção das três
Armas, como meio de ra ci o na li zar ser vi ços que se re -
pe tem em cada um dos três Mi nis té ri os mi li ta res exis -
ten tes, e da cri a ção do Mi nis té rio da De fe sa, afir man -
do que essa uni fi ca ção ”tra ria, para o País, con si de rá -
vel re du ção de gas tos e, para a de fe sa na ci o nal, me -
lho ria e ra pi dez no pro ces so de to ma da de de ci são“.

Como bem des ta cou o jor na lis ta Fá bio Men des,
em ar ti go es cri to em 1985, para o Cor re io Bra zi li en -
se, in ti tu la do O Gol do Se na dor, Cé sar Cals, no Se na -
do Fe de ral, ar re ga çou as man gas para im pe dir a eli -
mi na ção dos in cen ti vos à in dus tri a li za ção do Nor des -
te, pe diu aos Se na do res o es tu do de so lu ções para
as dí vi das tri bu tá ri as dos em pre sá ri os e agri cul to res
nor des ti nos des tro ça dos por se cas e en chen tes,
além de ne gar, com ve e mên cia, a pos si bi li da de de
su ces so de qual quer Re for ma Agrá ria dis so ci a da de
uma po lí ti ca agrí co la si mul tâ nea.

Não ti nha o há bi to de fa zer lon gos dis cur sos.
Como as si na la o men ci o na do jor na lis ta, pre fe ria atu -
ar atra vés de cur tos apar tes e, por meio de les, deu
seu re ca do nes ta Casa. Espi ri tu o sa men te, po rém,
con fes sou uma vez: ”Fico cada dia mais pre o cu pa do
com a fi na li za ção des ses nos sos apar tes ou in ter ven -
ções. Sou ho mem que gos ta de fa zer gols; não gos to
de jo gar para a ar qui ban ca da“. 

Sras. e Srs. Se na do res, cer ta men te de i xei de
men ci o nar inú me ras ações em pre en di das por Cé sar
Cals no âm bi to po lí ti co-ad mi nis tra ti vo e al gu mas fa -
ce tas de sua per so na li da de. Cre io, po rém, que os fa -
tos que aca bei de des ta car sin te ti zam e ilus tram a
vida pú bli ca de meu ho me na ge a do, pre ma tu ra men te
fa le ci do, aos 64 anos, na ca pi tal ce a ren se, ví ti ma de
um in far to do mi o cár dio em 10 de mar ço de 1991, de i -
xan do vi ú va, Dona Ma ri e ta Cals, e cin co fi lhos.

Cé sar Cals de Oli ve i ra Fi lho foi, sem som bra de
dú vi da, um ce a ren se ilus tre que, por mais de duas dé -
ca das, teve mar can te atu a ção tan to na vida pú bli ca
do País como na de seu Esta do na tal. Nada mais jus -
to e opor tu no, por tan to, do que re ve ren ci ar sua me -
mó ria, nes ta Casa onde ele atu ou, re gis tran do o
trans cur so do dé ci mo ani ver sá rio de sua mor te.
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Ao con clu ir este bre ve pro nun ci a men to, gos ta ria 
de ci tar as pa la vras de um ex-co la bo ra dor que o co -
nhe cia bem e com ele con vi veu de per to. Como des ta -
cou Antô nio Fe lí cio Dias, seu ex-se cre tá rio ge ral no
Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, em ar ti go pu bli ca do no 
Cor re io Bra zi li en se há 10 anos, in ti tu la do Cé sar
Cals, o re a li za dor, ”em to dos os car gos exer ci dos por
Cals so bre le vou-se o pa tri o tis mo, a com pe tên cia, a
te na ci da de e o acen tu a do es pí ri to de ho mem pú bli co,
e, ain da, o im pres si o nan te po der de vi são dos acon te -
ci men tos, qua li da des que irão por cer to per pe tuá-lo
no jus to re co nhe ci men to da Na ção bra si le i ra“.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada

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

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 15 ho ras e 47 
mi nu tos.)



Ata da 12ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria 
em 13 de mar ço de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho e Edi son Lo bão

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

Ade mir Andra de –  Alber to Sil va –  Álva 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 cí nio –  Car los Wil son 
–  Ca sil do Mal da ner –  Edi son Lo bão –  Edu ar do
Ma ta raz zo Su plicy –  Edu ar do Si que i ra Cam pos – 
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 Co e lho –  José Edu ar do Du tra –  José
Fo ga ça –  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 – 
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 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 tô nio
Fi lho –  Tião Vi a na –  Val mir Ama ral –  Wal deck
Orne las –  Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) –  A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 77 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.

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 Tar so
Ro sa do.

É lida a se guin te:

COMUNICAÇÃO

Nos ter mos do dis pos to no art. 39, in ci so II do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, e con si de ran -
do o Ato de No me a ção, em ane xo, co mu ni co a esta
Pre si dên cia que es tou me li cen ci an do das atri bu i ções 
do man da to de Se na dor da Re pú bli ca para exer cer o
car go de Mi nis tro de Esta do das Mi nas e Ener gia, a
par tir des ta data.

Sala das Ses sões, 13 de mar ço de 2001. – 
José Jor ge, Se na dor.

É o se guin te o ter mo de pos se:



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os ex pe -
di en tes li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encon -
tra– se na Casa o Sr. José de Sou za Co e lho, su plen te
con vo ca do da re pre sen ta ção do Esta do de Per nam -
bu co em vir tu de de afas ta men to do ti tu lar, Se na dor
José Jor ge, para exer cer o car go de Mi nis tro de Esta -
do de Mi nas e Ener gia.

S. Exª en ca mi nhou à Mesa o di plo ma, que será
pu bli ca do na for ma re gi men tal, e de ma is do cu men tos 
exi gi dos por lei.

De sig no co mis são for ma da pe los Srs. Se na do -
res Tar so Ro sa do e Ber nar do Ca bral para con du zir S.
Exª ao ple ná rio, a fim de pres tar o com pro mis so re gi -
men tal. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Sr.
José de Sou za Co e lho pres ta rá o com pro mis so cons -
ti tu ci o nal.

O SR. JOSÉ DE SOUZA COELHO (PFL – PE) – 
Pro me to guar dar a Cons ti tu i ção Fe de ral e as leis do
País, de sem pe nhar fiel e le al men te o man da to de Se -

na dor que o povo me con fe riu, e sus ten tar a união, a
in te gri da de e a in de pen dên cia do Bra sil. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – De cla ro
em pos sa do no man da to de Se na dor da Re pú bli ca o
no bre Sr. José de Sou za Co e lho, que, a par tir des te
mo men to, pas sa a par ti ci par dos tra ba lhos da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Tar so Ro sa do.

É lida a se guin te:

Em 13 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên -

cia, à vis ta do dis pos to no art. 7º do Re gi men to Inter -
no, que, as su min do nes ta data a re pre sen ta ção do
Esta do de Per nam bu co, em subs ti tu i ção ao Se na dor
José Jor ge, ado ta rei o nome par la men tar aba i xo con -
sig na do e in te gra rei a ban ca da do PFL.

Aten ci o sas sa u da ções, – José de Sou za Lima.
Nome Par la men tar: José Coê lho.



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

Sus pen do a ses são por al guns mi nu tos en quan -
to aguar da mos a pre sen ça do Sr. Mi nis tro de Esta do,
que pres ta rá in for ma ções ao Se na do da Re pú bli ca.

(Sus pen sa às 14 ho ras 39 mi nu tos, é
re a ber ta às 14 ho ras e 44 mi nu tos.)

O Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Está
re a ber ta a ses são.

Srªs e Srs. Se na do res, en con tra-se na Casa o
Exmº Sr. Cel so La fer, Mi nis tro de Esta do das Re la -
ções Exte ri o res, con vo ca do nos ter mos do Re que ri -
men to nº 6, de 2001, do Se na dor Pa u lo Har tung. Para
con du zi-lo ao ple ná rio, a Pre si dên cia de sig na co mis -
são for ma da pe los Se na do res Pe dro Piva, José Ro ber -
to Arru da, Ber nar do Ca bral e Pa u lo Har tung. (Pa u sa.)

Encon tra-se em ple ná rio S. Exª o Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res, Sr. Cel so La fer.

Nos ter mos re gi men ta is, o Mi nis tro dis po rá de
30 mi nu tos para sua ex po si ção, cujo tex to, en ca mi -
nha do nos ter mos do § 2º do art. 397 do Re gi men to
Inter no, en con tra-se à dis po si ção das Srªs e Srs. Se -
na do res nas suas ban ca das.

Para as in ter pe la ções a S. Exª se rão cha ma dos
os Se na do res ins cri tos, in ter ca lan do-se os ora do res
de cada Par ti do, que dis po rão de cin co mi nu tos cada
um, sen do as se gu ra do ao Mi nis tro igual tem po para
as res pos tas.

Para con tra di tá-lo as Srªs e os Srs. Se na do res
po de rão usar da pa la vra por dois mi nu tos, con ce den -
do-se ao Mi nis tro igual tem po para a tré pli ca. 

Con ce do, por tan to, a pa la vra a S. Exª o Sr. Mi -
nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Sr. Pre si -
den te, ilus tres Mem bros da Mesa, emi nen tes Se na -
do res, com pa re ço pe ran te o Se na do em aten di men to
ao re que ri men to do Se na dor Pa u lo Har tung com sen -
ti men to de pro fun do res pe i to por esta Casa, que é a
le gí ti ma ex pres são da so be ra nia na ci o nal. No epi só -
dio re cen te do em bar go im pos to pelo Ca na dá con tra
as ex por ta ções de car ne do Bra sil, o Se na do, aci ma
de fi li a ções par ti dá ri as, ma ni fes tou-se vi go ro sa men te 
con tra a me di da in jus ta, na fir me de fe sa do in te res se
do País. 

Acom pa nho de per to, per ma nen te men te, a atu -
a ção do Con gres so Na ci o nal. É onde o de ba te das

gran des ques tões na ci o na is e in ter na ci o na is pode
pro pi ci ar a con ver gên cia de po si ções na de fi ni ção do
in te res se pú bli co. O epi só dio re cen te é pro va elo -
qüen te da de ter mi na ção des ta Casa de fa zer ou vir
sua voz, em sin to nia com a so ci e da de ci vil, em de fe sa 
dos mais ele va dos in te res ses da Na ção. 

Mi nha pre sen ça no Se na do é, as sim, a re i te ra -
ção de mi nhas con vic ções de mo crá ti cas e de meu
em pe nho no per ma nen te aper fe i ço a men to do Esta do 
de di re i to.

Por ser o gran de ce ná rio onde idéi as e as pi ra -
ções po dem fru ti fi car, onde as gran des ques tões de
in te res se na ci o nal po dem ser de ba ti das e en ca mi -
nha das, o Se na do tam bém par ti ci pa ati va men te da
po lí ti ca ex ter na bra si le i ra, for ta le cen do a pre sen ça
cres cen te de nos so País no pla no in ter na ci o nal.

O Se na do e a Câ ma ra de ram uma con tri bu i ção
his tó ri ca e sin gu lar ao con de nar a me di da in jus ti fi cá -
vel e ao re a gir pron ta e de ci di da men te à ten ta ti va de
pre ju di car o Bra sil. 

Srªs e Srs. Se na do res, pas so ago ra a te cer con -
si de ra ções ini ci a is so bre o re la ci o na men to co mer ci al
en tre o Bra sil e o Ca na dá, so bre o con ten ci o so na
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio so bre fi nan ci a -
men to às ex por ta ções de ae ro na ves ci vis – co nhe ci -
do como ”Embra er x Bom bar di er“ –, as sim como so -
bre o re cen te epi só dio do em bar go im pos to pelo Ca -
na dá às ex por ta ções bra si le i ras de car ne.

Co me ço, por tan to, pela in te ra ção en tre o Bra sil
e o Ca na dá no cam po do co mér cio, dos in ves ti men tos 
e da co o pe ra ção, que nos dá uma idéia do que sig ni fi -
ca esse país no nos so re la ci o na men to eco nô mi co.

Ti ve mos, no pas sa do, uma pre sen ça re le van te
nas im por ta ções de tri go, para as qua is os dois pa í -
ses man ti nham in clu si ve um acor do bi la te ral es pe cí fi -
co que se es ten deu até o fim da dé ca da de 80 – o Ca -
na dá des ta ca va-se como o úni co país do Gru po dos
Sete a exi bir um su pe rá vit co mer ci al com o Bra sil. Isto 
numa épo ca em que a eco no mia bra si le i ra era re la ti -
va men te fe cha da e o País acu mu la va sig ni fi ca ti vos
sal dos co mer ci a is.

O acor do de in te gra ção com a Argen ti na e mais
tar de o Mer co sul ero di ram ao lon go de toda a dé ca da
de 90 a par ti ci pa ção do tri go ca na den se no mer ca do
bra si le i ro, subs ti tu in do-o pelo si mi lar do país vi zi nho.
Em com pen sa ção, a aber tu ra da eco no mia bra si le i ra
per mi tiu sig ni fi ca ti va di ver si fi ca ção da pa u ta das ven -
das ca na den ses para o Bra sil.

As ci fras do co mér cio bi la te ral vi nham os ci lan -
do, até 1999, pe las es ta tís ti cas bra si le i ras, em tor no
de US$500 mi lhões de ex por ta ções do Bra sil con tra
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US$1 bi lhão de im por ta ções bra si le i ras do Ca na dá.
Há uma sé rie de dis cus sões so bre as es ta tís ti cas, se -
jam as nos sas se jam as de les, mas é des sa or dem de 
gran de za, US$1 bi lhão, de lado a lado, o im pac to do
co mér cio ex te ri or.

Um dado sig ni fi ca ti vo tam bém na re la ção bi la te -
ral são os in ves ti men tos di re tos ca na den ses no Bra -
sil, que cres ce ram com o pro ces so de es ta bi li za ção
da eco no mia bra si le i ra e as su mi ram des ta que es pe -
ci al no se tor de te le co mu ni ca ções. O es to que de in -
ves ti men tos ca na den ses está hoje na fa i xa de
US$1,8 bi lhão, do qual qua se US$1 bi lhão nos úl ti -
mos qua tro anos. 

Para re su mir a pri me i ra par te da mi nha ex po si -
ção, des ta co al guns da dos re le van tes do re la ci o na -
men to eco nô mi co e co mer ci al bi la te ral:

– o Ca na dá é o des ti no de cer ca de
1% das ex por ta ções bra si le i ras, e res pon de
por apro xi ma da men te 2% de nos sas im por -
ta ções; 

– as ex por ta ções bra si le i ras de pro du -
tos à base de car ne bo vi na para o Ca na dá
são da or dem de US$5 mi lhões por ano (em 
com pa ra ção, as ex por ta ções para os Esta -
dos Uni dos al can ça ram a mé dia anu al, nos
úl ti mos 3 anos, de US$95 mi lhões); 

– o Ca na dá é o 11º in ves ti dor es tran -
ge i ro no Bra sil, com a par ti ci pa ção de
1,91% no es to que to tal do in ves ti men to es -
tran ge i ro no Bra sil. 

Pas so, ago ra, a um com po nen te im por tan te da 
so li ci ta ção que me fez o Se na do Fe de ral, um apa -
nha do do con ten ci o so ae ro náu ti co en tre o Bra sil e o
Ca na dá. 

Como sa bem V. Exªs, é lon ga e tor tu o sa a evo lu -
ção do con ten ci o so Bra sil/Ca na dá re la ti vo aos pro -
gra mas de apo io às ex por ta ções de ae ro na ves. 

Do lado ca na den se está uma em pre sa de gran -
de en ver ga du ra, gi gan te mes mo, a Bom bar di er, com
li nhas de pro du ção in dus tri al tan to na área de avi a ção 
ci vil quan to mi li tar, ma te ri al fer ro viá rio e me tro viá rio
so fis ti ca dos, além de equi pa men to es por ti vo (jet ski).
A Bom bar di er in ves tiu ma ci ça men te na li nha de ja tos
re gi o na is e terá sido a pri me i ra a apos tar no cres ci -
men to des se mer ca do, no qual de ti nha vir tu al mo no -
pó lio.

Do lado bra si le i ro, a Embra er, em pre sa que bri -
lhou nos seus pri me i ros tem pos e que atra ves sou de -
po is mo men tos di fí ce is. Com a pri va ti za ção, a Embra -
er re or ga ni zou-se, ca pi ta li zou-se e tam bém in ves tiu

no mer ca do de ja tos re gi o na is com um pro du to, o ERJ 
145, de 50 lu ga res, tido no mer ca do in ter na ci o nal
como um avião de ex cep ci o nal qua li da de, con cor ren -
te di re to do avião ca na den se.

O so er gui men to da Embra er e sua ca pa ci da de
de co lo car o Bra sil num mer ca do in te i ra men te do mi -
na do por em pre sas de gran de por te e de pa í ses ri cos
não de vem ape nas ser mo ti vo de or gu lho para to dos
nós, mas tam bém cha mar nos sa aten ção para o fato
de que es ta mos di an te de um mo de lo exem plar, numa 
in dús tria de alto sig ni fi ca do tec no ló gi co.

A Embra er é fru to de uma par ce ria que en vol veu 
a pes qui sa, no CTA, e o de sen vol vi men to de pes so al
qua li fi ca do, no ITA. É uma em pre sa que sou be ge rar
ca pa ci da de de pro je to, o que a tor nou, nes se gran de
de ba te e nes sa ba ta lha, um efe ti vo con cor ren te de
uma em pre sa ca na den se.

A as cen são da Embra er não tar dou a in co mo -
dar. Da tam de 1996 as pri me i ras que i xas ca na den ses 
de que o Pro ex es ta ria sub si di an do a em pre sa, per -
mi tin do-lhe con cor rer com a Bom bar di er em con di -
ções in com pa tí ve is com as nor mas da OMC.

Uma con cor rên cia da Con ti nen tal ven ci da pela
Embra er exa cer bou o cli ma de hos ti li da de en tre as
con cor ren tes e, a par tir daí, o go ver no ca na den se as -
su miu mais aber ta men te a de fe sa de sua em pre sa e
ini ci ou um con ten ci o so que, até o mo men to, não se
re sol veu.

O li tí gio atra ves sou, de 1996 até o pre sen te, eta -
pas dis tin tas e al guns mo men tos de des con for tá vel
con fron ta ção. Ini ci a do com ame a ças ca na den ses de
aci o nar a OMC, o con ten ci o so evo lu iu de po is para se -
gui dos es for ços de am bas as par tes para che ga rem a 
uma so lu ção ne go ci a da. Por mais de dois anos, ne go -
ci a do res de am bos os la dos bus ca ram um acor do que 
evi tas se um des gas tan te pro ces so na OMC. A essa
al tu ra, o Go ver no bra si le i ro já si na li za va ao Ca na dá
que não ace i ta ria pas si va men te uma acu sa ção de
sub sí di os em Ge ne bra, até por que es ta va con ven ci do 
de que o go ver no ca na den se sub si di a va sua em pre sa 
e que o pro ces so im pli ca ria, por con se guin te, acu sa -
ções cru za das.

Em ja ne i ro de 1998, o li tí gio ad qui riu for tes to na -
li da des po lí ti cas: a pro gra ma da vi si ta do Pri me i ro-Mi -
nis tro ca na den se Jean Chré ti en ao Bra sil co in ci diu
com uma ma no bra da Bom bar di er que re sul tou na eli -
mi na ção da Embra er de um pro gra ma de for ne ci men -
to de aviões de tre i na men to para a OTAN, em par ce -
ria com al gu mas ou tras em pre sas. O fato tu mul tu ou a
vi si ta por que o Go ver no bra si le i ro re a giu pu bli ca men -
te em te mos enér gi cos; mais ain da, o Ita ma raty fez
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sa ber que o Bra sil, ao con trá rio do que fora acor da do,
não ini ci a ria os en ten di men tos que o Ca na dá de se ja -
va pro mo ver com os pa í ses do Mer co sul, o que, na
prá ti ca, sig ni fi ca va um veto à ini ci a ti va ca na den se.

Como sa í da pos sí vel para um im pas se que se
cris ta li za va, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so e o Pri me i ro-Mi nis tro Chré ti en che ga ram a no me ar 
dois ”me di a do res in de pen den tes“ (um de les – e por
isso acom pa nhei o as sun to de per to – meu emi nen te
co le ga na Fa cul da de de Di re i to do Lar go São Fran cis -
co, o Pro fes sor Luís Ola vo Ba tis ta, pro fun do co nhe ce -
dor do Di re i to Co mer ci al Inter na ci o nal). O re la tó rio
dos me di a do res le vou a no vas ne go ci a ções, que,
mais uma vez, re ve la ram a in vi a bi li da de de uma so lu -
ção ne go ci a da. A ques tão aca bou mes mo de sem bo -
can do na Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio.

Na OMC, o con ten ci o so ga nhou ma i or vi si bi li da -
de por ser o pri me i ro caso em que um país de sen vol -
vi do en tra va numa con tro vér sia co mer ci al com um
país em de sen vol vi men to so bre o co mér cio de um
pro du to de alta tec no lo gia. Nes sa oca sião – eu era
en tão em ba i xa dor do Bra sil em Ge ne bra –, as si na lei
que esse con ten ci o so era de gran de re le vân cia, por -
que sig ni fi ca va uma ba ta lha de um país em de sen vol -
vi men to, que in gres sa va, pela sua com pe tên cia, no
co mér cio de pro du tos de alta tec no lo gia; era um con -
ten ci o so que ia mu i to além do tema de uma em pre sa
e sig ni fi ca va um de sa fio para a pre sen ça com pe ti ti va
do Bra sil no mer ca do in ter na ci o nal. 

Mais re le van te, no en tan to, na me di da em que o
caso ia sen do apro fun da do, foi o fato de o Bra sil ter le -
van ta do in for ma ções su fi ci en tes para com pro var que
o Ca na dá, ao con trá rio do que ale ga va, sub si di a va a
Bom bar di er com fun dos para pes qui sa e de sen vol vi -
men to e fa ci li ta va suas ex por ta ções por meio de sua
agên cia ofi ci al de cré di to em con di ções du vi do sas e
res pal da va ven das da em pre sa em pa í ses de ma i or
ris co por meio de uma con ta cu jas ope ra ções eram si -
gi lo sas. Foi pos sí vel, por isso, no mo men to em que o
Ca na dá so li ci tou a for ma ção de um pa nel para jul gar
o Pro ex, so li ci tar tam bém um pa nel para ava li ar a
con for mi da de de al guns pro gra mas ca na den ses com
as nor mas da OMC.

Obser vo que, dada a na tu re za do pro ces so ju rí -
di co no âm bi to da OMC, não é pos sí vel aqui lo que o
nos so Có di go de Pro ces so per mi te, a re con ven ção.
Por tan to, foi ne ces sá rio, para le van tar mos as nos sas
ale ga ções, ini ci ar um ou tro pro ces so, in de pen den te,
para subs tan ci ar as nos sas po si ções e as nos sas
ava li a ções.

Não vou me es ten der so bre os di ver sos mo men -
tos des se lon go pro ces so na OMC, até por que o mes -
mo não está en cer ra do. De se jo res sal tar ape nas al -
guns dos mar cos des sa tra je tó ria, que se ini ci ou em
ju lho de 1998.

– De po is dos re la tó ri os dos dois pa -
nels e dos re cur sos que am bos os go ver nos 
in ter pu se ram, o Órgão de Ape la ção da
OMC pro nun ci ou-se em agos to de 1999:
con si de rou que tan to o Pro ex quan to dois
dos pro gra mas ca na den ses es ta vam em
des con for mi da de com os prin cí pi os do Acor -
do de Sub sí di os e Me di das Com pen sa tó ri -
as; os pro gra mas ca na den ses eram os cha -
ma dos Tech no logy Part ners hip Ca na da
(TPC), pelo qual o go ver no ca na den se fi -
nan ci a va in ves ti men tos em pes qui sa e de -
sen vol vi men to e per mi tia que o re em bol so
fos se con di ci o na do a ex por ta ções, e a Ca -
na da Account, que fi nan ci a va ven das em si -
tu a ções onde ha via ma i or ris co po lí ti co.

– Em no vem bro de 1999, am bos os
go ver nos in tro du zi ram al te ra ções nos seus
pro gra mas. Mais uma vez, po rém, am bos se 
mos tra ram in sa tis fe i tos, cada qual en ten -
den do que as mu dan ças do ou tro não eram
su fi ci en tes; Bra sil e Ca na dá re cor re ram no -
va men te à OMC para que os pa nels se pro -
nun ci as sem so bre a ade qua ção das re for -
mas dos pro gra mas.

– Se gui ram-se no vos re la tó ri os dos
pa nels, que con clu í ram que: (1) o Pro ex
ain da se en con tra va em si tu a ção ir re gu lar;
(2) o TPC ca na den se mos tra va-se apa ren te -
men te em or dem, pois ne nhu ma ope ra ção
fora re a li za da no novo mo de lo, o que não
per mi tia uma ava li a ção em ter mos con cre -
tos; (3) a Ca na da Account con ti nu a va em
des con for mi da de.

– O Bra sil re cor reu ao Órgão de Ape la -
ção mais uma vez. O Ca na dá, por sua vez,
pre fe riu não fazê-lo, já que a Ca na da
Account, mais uma vez jul ga da in com pa tí -
vel, po de ria ser re for ma da sem ma i o res pro -
ble mas, dada sua me nor en ver ga du ra. Va -
len do-se de um dis po si ti vo do me ca nis mo
de so lu ção de con tro vér si as da OMC, o Ca -
na dá op tou por já so li ci tar au to ri za ção para
re ta li ar con tra o Bra sil, sob ale ga ção de
con ti nu a do des cum pri men to.
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– A par tir des te pon to se gui ram-se vá -
ri as ma no bras pro ces su a is efe tu a das pelo
Bra sil, que se ria oci o so re la tar. Bas ta as si -
na lar que am bas as ques tões aca ba ram
con ver gin do, mais uma vez, para o Órgão
de So lu ção de Con tro vér si as: (1) o re cur so
bra si le i ro em re la ção ao Pro ex e ao TPC ca -
na den se, e (2) o mon tan te da ”re ta li a ção“
que o Ca na dá es ta ria au to ri za do a apli car
em face do des cum pri men to bra si le i ro.

– As de ci sões so bre es ses re cur sos
fo ram fi nal men te pu bli ca das em ju lho de
2000. O Pro ex, mes mo na sua nova for mu -
la ção, foi tido como con fli tan te com as nor -
mas so bre sub sí di os. Qu an to à re ta li a ção,
ten do em vis ta que o Bra sil con ti nu a va a
ope rar o Pro ex em con di ções ti das como
ina de qua das, o Ca na dá foi au to ri za do a im -
por res tri ções às ex por ta ções de pro du tos
bra si le i ros para aque le mer ca do (do tipo so -
bre ta xas, re du ção de quo tas têx te is e per da
de van ta gens no Sis te ma Ge ral de Pre fe rên -
ci as) no va lor to tal de US$233 mi lhões ao
ano, por seis anos.

É im por tan te nes te pon to re gis trar que, an tes
mes mo que o Órgão de Ape la ção des se seu ”ve re -
di to“, os dois Go ver nos ha vi am re tor na do à mesa de 
ne go ci a ção em novo es for ço de lo gra rem um acor do. 

Meu an te ces sor, o Mi nis tro Luiz Fe li pe Lam pre ia,
pro pôs a seu co le ga ca na den se, Pi er re Pet ti grew, que 
se fi zes se uma nova ten ta ti va.

Foi uma lon ga se qüên cia de re u niões: em Nova
Ior que, em 23-5-2000; Ge ne bra, em 22 e 23-6-2000;
Mon tre al, em 18 e 19-7-2000; São Pa u lo, em 29 e
30-8-2000; Nova Ior que, em 27 e 28-9-2000; Rio de
Ja ne i ro, em 27 e 28-11-2000.

So bre a mesa ha via, por um lado, as di ver gên ci -
as de sem pre, por ou tro, al gu mas aber tu ras.

A idéia era che gar a um acor do que in clu ís se
qua tro pon tos subs tan ti vos e um pon to pro ces su al.
Por con ta do adi an ta do da hora e para po der cum prir
o pra zo que me foi dado, dis pen so de elen cá-los, pois
eles cons tam do meu de po i men to, que tive a opor tu -
ni da de de apre sen tar à Pre si dên cia do Se na do.

Cre io que, em sín te se, para re su mir o pro ble ma, 
do nos so pon to de vis ta, co lo can do o que está em
jogo, es ta mos di an te de um tema que diz res pe i to ao
Pro ex e à equa li za ção de ju ros. So bre isso, o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, em dis cur so que fez no do -
min go, no Rio de Ja ne i ro, pe ran te o Glo bal Bu si ness
Po licy Coun cil, ma ni fes tou-se da se guin te for ma:

Um exem plo evi den te des ses pro ble -
mas da glo ba li za ção e das suas as si me tri as 
é a exis tên cia, no âm bi to da OMC, de re gras 
de sub sí di os que ig no ram as di fe ren ças en -
tre os pa í ses, em par ti cu lar quan to às ta xas
de ju ros ofe re ci das às em pre sas, fa tor es -
sen ci al de sua com pe ti ti vi da de.

O mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal re -
co nhe ce es sas di fe ren ças e clas si fi ca os pa -
í ses se gun do os seus pró pri os cri té ri os de
ris co, que cor res pon dem a ta xas de ju ros
mais ele va das para pa í ses em de sen vol vi -
men to. Como as re gras da OMC so bre sub -
sí di os tra tam igual men te pa í ses di fe ren tes,
per mi tem in ter pre ta ção des fa vo rá vel a es -
ses úl ti mos. Essa si tu a ção leva ao ab sur do
de a OMC exi gir que pa í ses em de sen vol vi -
men to apli quem em seus fi nan ci a men tos as
mes mas ta xas apli ca das pe las eco no mi as
mais de sen vol vi das, im pe din do, por tan to,
que tor nem suas em pre sas igual men te
com pe ti ti vas.

O fi nan ci a men to de ae ro na ves é um fi nan ci a -
men to es pe ci al, diz res pe i to a pro du tos de alta tec -
no lo gia, pro lon ga-se no tem po e não é como o fi -
nan ci a men to para ex por ta ção de pro du tos que en -
tram na ló gi ca e no con su mo da eco no mia de ma ne -
i ra mais rá pi da.

É esse um pro ble ma ju rí di co com o qual nos
con fron ta mos, e nós o es ta mos en fren tan do.

A par tir des se mo men to, ocor re ram os se guin -
tes des do bra men tos:

– Bra sil al te rou uni la te ral men te o Pro -
ex e pas sou a usar como taxa de re fe rên cia
de ju ros de re fe rên cia a CIRR (Com mer ci al
Inte rest Re fe ren ce Rate, da OCDE);

– Ca na dá com ple tou a for ma li da de de
so li ci tar à OMC au to ri za ção para re ta li ar o
Bra sil e a ob te ve; ou seja, a qual quer mo -
men to, o Ca na dá pode au men tar ta ri fas de
im por ta ção de pro du tos bra si le i ros em até
100% ou to mar ou tras me di das res tri ti vas,
des de que o va lor to tal do co mér cio afe ta do
por es sas res tri ções não seja su pe ri or a
US$233 mi lhões anu a is;

– Em ja ne i ro de 2001, o go ver no ca na -
den se de cla rou pu bli ca men te que es ta ria
sub si di an do a Bom bar di er numa con cor rên -
cia aber ta pela Air Wis con sin, a fim de
”igua lar“ o pre ço sub si di a do da Embra er;
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– Após esse anún cio, o Bra sil ime di a -
ta men te so li ci tou con sul tas ao Ca na dá na
OMC, para, como os jor na is re la tam, pe dir
ex pli ca ções so bre os sub sí di os pu bli ca men -
te de cla ra dos; as con sul tas re a li za ram-se,
pou co es cla re ce ram, e o Bra sil pe diu – e
ob te ve – aber tu ra de pa nel con tra o Ca na dá 
em re u nião re cém-re a li za da do ór gão de so -
lu ção de con tro vér si as da OMC;

– Ca na dá, por seu tur no, re cor reu
mais uma vez ao pa nel ori gi nal da OMC,
para que o mes mo opi nas se so bre a com -
pa ti bi li da de do novo Pro ex com as nor mas
do Acor do de Sub sí di os.

É nes sa si tu a ção que se en con tra esse con -
ten ci o so, e pro cu rei, em gran des li nhas, des cre vê-la
nes te ple ná rio.

Pas so, en tão, à úl ti ma par te da mi nha ex po si -
ção, vol ta da ao es cla re ci men to que me foi pe di do e
que diz res pe i to ao tema da pro i bi ção da car ne bra si -
le i ra pelo Ca na dá.

Foi nes se con tex to que aca bo de des cre ver, de
cres cen te ani mo si da de co mer ci al, que, no dia 31 de
ja ne i ro de 2001, a Emba i xa da do Bra sil em Was hing -
ton re ce beu, do De par ta men to de Esta do, re ser va da -
men te, a in for ma ção de que o Go ver no ca na den se
es ta ria na imi nên cia de pro i bir a im por ta ção de car ne
bo vi na de pro ce dên cia bra si le i ra por con ta de ”ris co
teó ri co“ vin cu la do à en ce fa li te es pon ji for me bo vi na, a
do en ça da vaca lou ca. Infor ma ram-nos tam bém os
ame ri ca nos que, em ra zão de com pro mis sos as su mi -
dos no âm bi to do Naf ta, ca bia ao Ca na dá, nes se
caso, a res pon sa bi li da de de ava li ar ris cos em nome
dos três pa í ses, e, por con se guin te, os Esta dos Uni -
dos e o Mé xi co ver-se-iam com pe li dos a tam bém im -
por res tri ções à car ne bra si le i ra, tão logo o Go ver no
ca na den se o fi zes se.

Di an te des se qua dro, in for mei ime di a ta men te o
Mi nis té rio da Agri cul tu ra e de ter mi nei ur gen tes ges -
tões à Emba i xa da do Bra sil em Otta wa. Os ca na den -
ses con fir ma ram a in for ma ção pro ve ni en te de Was -
hing ton e ale ga ram que um ques ti o ná rio en vi a do em
ju nho de 2000 ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra não fora
res pon di do e que o Bra sil era o úni co país a não tê-lo
fe i to (cons ta va que ou tros pa í ses ex por ta do res – Aus -
trá lia, Argen ti na e Uru guai – já ha vi am en vi a do suas
res pos tas).

Aler ta do, o Mi nis té rio da Agri cul tu ra in for mou
que ja ma is re ce be ra o ques ti o ná rio ca na den se, mas
que es ta ria em con di ções de trans mi tir as in for ma -
ções ne ces sá ri as num pra zo má xi mo de 48 ho ras.

Em ges tões ur gen tes, efe tu a das qua se que
ime di a ta men te, a Emba i xa da do Bra sil em Otta wa lo -
grou, de iní cio, ob ter a con cor dân cia das au to ri da des
lo ca is com um adi a men to de 48 ho ras. Já no dia 1º de
fe ve re i ro, en tre tan to, foi a Emba i xa da do Bra sil in for -
ma da de que, dado o ris co exis ten te, o Go ver no ca na -
den se não po de ria mais aguar dar o re ce bi men to das
in for ma ções e es ta ria pu bli can do a pro i bi ção com vi -
gên cia a par tir de 2 de fe ve re i ro, sex ta-fe i ra.

A par tir des se mo men to, to dos os es for ços fo -
ram mo bi li za dos para re ver ter a me di da.

Na se gun da-fe i ra, dia 5, emi ti nota à im pren sa,
uma nota ofi ci al do Ita ma raty, na qual en fa ti zei que: 1)
a ati tu de do Ca na dá não en con tra va jus ti fi ca ti va nas
cir cuns tân ci as ob je ti vas da si tu a ção no Bra sil; 2) se o
Ca na dá per sis tis se em atos com o efe i to de pre ju di -
car o co mér cio ex te ri or do Bra sil, o Go ver no bra si le i ro
se re ser va ria o di re i to de to mar as me di das que jul -
gas se con ve ni en tes; e 3) ins ta va o Go ver no ca na den -
se a re ver ter, no mais bre ve pra zo, a de ci são to ma da.

Per mi to-me ob ser var aqui no Se na do que, para
os pa râ me tros usu a is da lin gua gem di plo má ti ca, tra -
ta va-se de uma nota mu i to dura e não po de ria ser en -
ten di da de ou tra for ma pelo lado ca na den se. Ele var
ain da mais o tom sig ni fi ca ria rom per os me ca nis mos
re gu la res de co mu ni ca ção di plo má ti ca, o que im pe di -
ria os es for ços para ob ter a li be ra ção das ex por ta -
ções bra si le i ras, que cons ti tu ía, na que le mo men to, o
prin ci pal in te res se na ci o nal.

Na que la mes ma se gun da-fe i ra, dia 5, o Mi nis tro
Pra ti ni de Mo ra es es ta va em Was hing ton, onde,
acom pa nha do pelo Emba i xa dor do Bra sil, ob te ve da
Se cre tá ria de Agri cul tu ra dos Esta dos Uni dos, Srª
Ann Ve ne man, o com pro mis so de que os Esta dos
Uni dos pro ce de ri am com ur gên cia a uma ava li a ção
in de pen den te e de que, para tan to, en vi a ri am ao
Bra sil uma mis são de ins pe ção, in de pen den te men -
te de uma mo vi men ta ção nes se sen ti do do Go ver no
do Ca na dá.

To das as tra ta ti vas en tre os Go ver nos bra si le i ro
e nor te-ame ri ca no pas sa ram en tão a con cen trar-se
nas da tas para a vin da da mis são. Ges tões fo ram
tam bém ini ci a das em Otta wa com o mes mo ob je ti vo.
Não pos so afir mar com cer te za, mas acre di to que as
au to ri da des sa ni tá ri as nor te-ame ri ca nas te nham
tam bém, des de aque le mo men to, bus ca do ob ter do
Go ver no ca na den se de fi ni ções a res pe i to de uma
mis são de ins pe ção.

No dia 7, tan to a Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa do Se na do quan to a Co mis são de Agri -
cul tu ra da Câ ma ra re a li za ram ses sões es pe ci a is so -
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bre o as sun to, ini ci a ti vas, am bas, de fun da men tal im -
por tân cia para que o Con gres so pu des se eco ar a in -
dig na ção da so ci e da de bra si le i ra. Nes sa oca sião,
man ti ve con ta to com Se na do res e De pu ta dos so bre
esse tema, sen sí vel à vi são e à im por tân cia que, com
toda ra zão, o Con gres so atri bu ía a esse gran de tema.

No dia 8, pela ma nhã, por ini ci a ti va mi nha, re u -
ni mo-nos no Ita ma raty, os Mi nis tros Pra ti ni de Mo ra -
res, Pe dro Pa ren te, Pe dro Ma lan, Alci des Tá pi as, Pi -
men ta da Ve i ga e eu pró prio, oca sião em que co or de -
na mos ações em vá ri as fren tes. À tar de, emi ti mos co -
mu ni ca do con jun to em que ins tá va mos o Go ver no ca -
na den se a to mar com ur gên cia to das as me di das ne -
ces sá ri as para re ver ter a pro i bi ção.

No pró prio dia 8, por fim, em en tre vis ta a uma
emis so ra de te le vi são, o Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca ex pres sou, no tom po lí ti co ne ces sá rio, a po si ção 
do Go ver no bra si le i ro.

Já na sex ta-fe i ra, dia 9 de fe ve re i ro, tí nha mos a
con fir ma ção da vin da de uma mis são, que as su mi ra
en tão ca rá ter tri par ti te, che fi a da por téc ni cos dos
EUA e do Mé xi co, além dos téc ni cos ca na den ses.

Os acon te ci men tos se guin tes fo ram far ta men te
no ti ci a dos pela im pren sa e es tão na men te de to dos,
so bre tu do dos que aqui es tão, dos que acom pa nha -
ram o tema com a sen si bi li da de e a pre o cu pa ção com 
as qua is os gran des te mas de in te res se na ci o nal são
eco a dos e acom pa nha dos nes te ple ná rio.

A mis são aqui es te ve de 14 a 18 de fe ve re i ro.
Re ce beu todo o apo io e es cla re ci men to dos se to res
com pe ten tes do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, sob a di li -
gen te li de ran ça do Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es. Em es -
pe ci al, ope ra ram uma ava li a ção em re la ção aos três
fa to res con si de ra dos de ris co: (1) ali men ta ção e prá ti -
cas de pro ces sa men to, (2) prá ti cas de im por ta ção e
(3) vi gi lân cia e pro ce di men tos la bo ra to ri a is. A equi pe
vi si tou di ver sos lo ca is nos Esta dos de São Pa u lo e
Mato Gros so do Sul, in clu in do ins ta la ções de aba te e
pro ces sa men to, la bo ra tó ri os e fa zen das que im por ta -
ram gado eu ro peu, e foi trans por ta da por aviões da
Embra er.

No dia 23 de fe ve re i ro, os Go ver nos dos EUA,
do Ca na dá e do Mé xi co anun ci a ram, se pa ra da men te, 
o fim da pro i bi ção.

O Go ver no ca na den se, du ran te as três se ma -
nas em que per du rou a pro i bi ção, ne gou ter mi nan te -
men te que a mes ma ti ves se qual quer re la ção com o
con ten ci o so ae ro náu ti co. A im pren sa ca na den se, po -
rém, pu bli cou vá ri as re por ta gens, com de cla ra ções
de téc ni cos e ci en tis tas (e, in clu si ve, de uma alta fun -
ci o ná ria do pró prio Mi nis té rio da Sa ú de do Ca na dá),

que atri bu íam a me di da a ques tões de na tu re za “co -
mer ci al” e não “sa ni tá ria”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo
con clu ir mi nha ex po si ção com al gu mas ob ser va ções.

Em pri me i ro lu gar, de se jo dar meu tes te mu nho,
como par tí ci pe nes se pro ces so, de que o Go ver no
agiu, nes se epi só dio, com a ra pi dez, a co e são e a ca -
pa ci da de de ar ti cu la ção que se im pu nham. Não fo ram 
pou pa das ges tões jun to aos go ver nos es tran ge i ros
en vol vi dos, nem de i xa mos de re gis trar em Ge ne bra,
pe ran te a OMC, que a me di da era ar bi trá ria e ina ce i -
tá vel e que o Bra sil de fen de ria seus in te res ses em to -
das as ins tân ci as da que la Orga ni za ção. Indi ca mos
tam bém, na que le foro, que o Go ver no bra si le i ro es ta -
ria es tu dan do – e o está fa zen do – me i os e mo dos de
pro cu rar ne go ci ar na OMC al gum ins tru men to que
per mi tis se res pon sa bi li zar go ver nos cu jos ser vi ços
de de fe sa da sa ú de pú bli ca ado tem me di das sem fun -
da men to que ve nham a ca u sar pre ju í zos à eco no mia
de al gum país mem bro. Esta mos exa mi nan do igual -
men te to das as pos si bi li da des ju rí di cas de le var o Ca -
na dá a res pon der, na OMC, pe las in jus tas ações to -
ma das nes se caso.

Res sal to tam bém que a ação do Go ver no bra si -
le i ro não se res trin giu à Amé ri ca do Nor te. Co or de na -
mos ges tões em di ver sas re giões do mun do, onde, na 
es te i ra da me di da ca na den se e nor te-ame ri ca na,
nos so pro du to fi cou ame a ça do: na Eu ro pa, na Ásia e
no Ori en te Mé dio. Res sal to aqui que tan to a Co mis -
são Eu ro péia quan to o Ja pão aten de ram às ges tões
bra si le i ras e aguar da ram que o Mi nis té rio da Agri cul -
tu ra con clu ís se to dos os le van ta men tos so li ci ta dos.
No to can te es pe ci fi ca men te à União Eu ro péia, to das
as ener gi as – e me re fi ro par ti cu lar men te aos ser vi -
ços que es tão sob a com pe ten te di re ção do Mi nis tro
Pra ti ni de Mo ra es – es tão vol ta das para que o Bra sil
te nha uma clas si fi ca ção de ris co ide al, com pa tí vel
com a re a li da de da pe cuá ria bra si le i ra.

Não pos so tam pou co de i xar de me re fe rir ao es -
pí ri to cons tru ti vo que o Go ver no bra si le i ro en con trou
por par te dos Esta dos Uni dos, des de o pri me i ro mo -
men to in te res sa do em co la bo rar co nos co para su pe -
rar o im pas se que se cri a ra com a pro i bi ção ca na den se.

Por fim, quan to à nos sa re la ção com o Ca na dá,
é for ço so re co nhe cer que a re vo ga ção da pro i bi ção
re fe ren te à car ne bo vi na está lon ge de re sol ver nos -
sas di ver gên ci as. Sub sis te o des gas tan te con ten ci o -
so co mer ci al da in dús tria ae ro náu ti ca, hoje de vol ta à
OMC e sem so lu ção à vis ta.

Encer ro, as sim, mi nha ex po si ção, so li ci tan do a
V. Exªs que me re le vem por ter-me es ten di do um pou -
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co além do tem po re gi men tal. Co lo co-me, des de já,
Sr. Pre si den te, à sua dis po si ção e à dis po si ção dos
de ma is Se na do res para qual quer tipo de per gun ta
que de se jem for mu lar.

Agra de ço a opor tu ni da de que me foi dada de
ex por a ma ne i ra pela qual o Ita ma raty e o Go ver no
bra si le i ro atu a ram no tra to des ses dois gran des te -
mas.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. MINISTRO CELSO LAFER EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

CONTENCIOSO BRASIL/CANADA

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS

RELAÇÕES EXTERIORES
NO SENADO FEDERAL

EM 13-3-01

– I _

Exce len tís si mos Se nho ras e Se nho res Se na do res,

Com pa re ço pe ran te o Se na do em aten di men to ao re que ri -
men to do Se na dor Pa u lo Har tung com sen ti men to de pro fun do
res pe i to por esta Casa, que é a le gí ti ma ex pres são da so be ra nia
na ci o nal. No epi só dio re cen te do em bar go im pos to pelo Ca na dá
con tra as ex por ta ções de car ne do Bra sil, o Se na do, aci ma de fi li -
a ções par ti dá ri as, ma ni fes tou-se vi go ro sa men te con tra a me di da
in jus ta, na fir me de fe sa do in te res se do país.

Acom pa nho de per to, per ma nen te men te, a atu a ção do
Con gres so Na ci o nal. É onde o de ba te das gran des ques tões na -
ci o na is e in ter na ci o na is pode pro pi ci ar a con ver gên cia de po si -
ções na de fi ni ção do in te res se pú bli co, o epi só dio re cen te é pro va 
elo qüen te da de ter mi na ção des ta Casa de fa zer ou vir sua voz,
em sin to nia com a so ci e da de ci vil, em de fe sa dos mais ele va dos
in te res ses da Na ção.

Mi nha pre sen ça no Se na do é, as sim, a re i te ra ção de mi -
nhas con vic ções de mo crá ti cas e de meu em pe nho no per ma nen -
te aper fe i ço a men to do Esta do de di re i to.

Por ser o gran de ce ná rio onde idéi as e as pi ra ções po dem
fru ti fi car, onde as gran des ques tões de in te res se na ci o nal po dem
ser de ba ti das e en ca mi nha das, o Se na do tam bém par ti ci pa ati va -
men te da po lí ti ca ex ter na bra si le i ra, for ta le cen do a pre sen ça
cres cen te de nos so País no pla no in ter na ci o nal.

O Se na do e a Câ ma ra de ram uma con tri bu i ção his tó ri ca e
sin gu lar ao con de nar a me di da in jus ti fi cá vel e ao re a gir pron ta e
de ci di da men te à ten ta ti va de pre ju di car o Bra sil. O Ita ma raty, cuja 
che fia o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca me hon rou em con fi ar,
atu ou em con so nân cia com o pen sa men to des ta Casa, que só
me re ce o nos so re co nhe ci men to e a nos sa ad mi ra ção.

Se nho ras e Se nho res Se na do res,
Pas so ago ra a te cer con si de ra ções ini ci a is so bre o re la ci o -

na men to co mer ci al en tre o Bra sil e o Ca na dá, so bre o con ten ci o -
so na Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio so bre fi nan ci a men to às
ex por ta ções de ae ro na ves ci vis – co nhe ci do como ”Embra er X
Bom bar di er“, as sim como so bre o re cen te epi só dio do em bar go
im pos to pelo Ca na dá às ex por ta ções bra si le i ras de car ne.

– II _

O Bra sil e o Ca na dá têm uma in te ra ção no cam po do co -
mér cio, dos in ves t i men tos e da co o pe ra ção, que a se guir su má rio.

Na es fe ra co mer ci al, até um pas sa do re la ti va men te re cen -
te, o tri go ca na den se cons ti tu ía o item de des ta que das ven das
da que le país ao Bra sil, em bo ra de lá se im por tas sem tam bém
ou tras ma té ri as-pri mas e bens ma nu fa tu ra dos de ma i or va lor
agre ga do. O pa drão das ex por ta ções bra si le i ras, por ou tro lado,
ten dia a con cen trar-se nas nos sas com mo di ti es tra di ci o na is,
além de têx te is, cal ça dos e pro du tos si de rúr gi cos.

É in te res san te no tar que, por con ta das im por ta ções de tri -
go – para as qua is os dois pa í ses man ti nham in clu si ve um acor do 
bi la te ral es pe cí fi co que se es ten deu até o fim da dé ca da de 80 –
o Ca na dá des ta ca va-se como o úni co país do Gru po dos Sete a
exi bir um su pe rá vit co mer ci al com o Bra sil. Isto numa épo ca em
que a eco no mia bra si le i ra era fe cha da e que o país acu mu la va gi -
gan tes cos sal dos co mer ci a is.

O acor do de in te gra ção com a Argen ti na e mais tar de o
Mer co sul ero di ram ao lon go de toda a dé ca da de 90 a par ti ci pa -
ção do tri go ca na den se no mer ca do bra si le i ro, subs ti tu in do-o pelo 
si mi lar do país vi zi nho. Em com pen sa ção, a aber tu ra da eco no -
mia bra si le i ra per mi tiu sig ni fi ca ti va di ver si fi ca ção da pa u ta das
ven das ca na den ses para o Bra sil. Re gis trou-se tam bém al gu ma
di ver si fi ca ção das ex por ta ções bra si le i ras, em bo ra não seja lí ci to
es pe rar uma va ri e da de com pa rá vel à que man te mos com os
Esta dos Uni dos, até mes mo por que, em bo ra es te ja mos fa lan do
de um mer ca do con su mi dor com ní vel de ren da al tís si mo, sua po -
pu la ção de apro xi ma da men te 31 mi lhões cor res pon de a uma
nona par te da po pu la ção dos EUA.

As ci fras do co mér cio bi la te ral vi nham os ci lan do, até 1999, 
pe las es ta tís ti cas bra si le i ras, em tor no deUS$ 500 mi lhões de dó -
la res de ex por ta ções do Bra sil con tra US$1,0 bi lhão de im por ta -
ções bra si le i ras do Ca na dá, ou seja, ví nha mos im por tan do o do -
bro do que ex por tá va mos e apre sen tan do sal do ne ga ti vo da or -
dem de US$500 mi lhões.

Ha ve ria duas ob ser va ções a fa zer, en tre tan to, em re la ção
a esse pa drão de co mér cio bi la te ral. A pri me i ra é a de que cres -
ceu no ano pas sa do o de sem pe nho ex por ta dor bra si le i ro para o
Ca na dá, o que ten de ria por si só a re du zir nos so dé fi cit. Mais im -
por tan te, po rém, para se ter vi são mais re a lis ta das tro cas en tre
os dois pa í ses, é o fato de as es ta tís ti cas ca na den ses in di ca rem,
para o ano de 2000, ci fras de im por ta ções do Bra sil em tor no de
US$1,0 bi lhão e um pe que no su pe rá vit co mer ci al bra si le i ro. E
clás si ca essa dis cre pân cia en tre as es ta tís ti cas de ex por ta ção do 
Bra sil e os nú me ros re gis tra dos pelo país de des ti no, em ra zão
de al guns fa to res que po dem in ter fe rir na con ta bi li za ção de em -
bar ques e de sem bar ques. No caso ca na den se, po rém, essa di fe -
ren ça vi nha sen do sis te ma ti ca men te alta e vi nham re ve lan do nos
úl ti mos anos ven das bra si le i ras que se apro xi ma vam de US$1,0
bi lhão, mar ca que apa ren te men te, sem pre se gun do os ser vi ços
es ta tís ti cos da que le país, te ria sido su pe ra da no ano de 2000. O
fa tor res pon sá vel por tal dis pa ri da de se ria o in gres so ex pres si vo de
pro du tos bra si le i ros no ter ri tó rio ca na den se via Esta dos Uni dos.

Em suma, to man do-se por pre mis sa que, nes te caso, por
con ta da ex ten sa fron te i ra que o Ca na dá man tém com seu vi zi -
nho do sul, as es ta tís ti cas de im por ta ção (tan to as que re gis tram
as im por ta ções do nos so lado quan to as que re gis tram ex por ta -
ções bra si le i ras efe ti va men te in gres sa das no Ca na dá) de vem es -
tar mais pró xi mas da re a li da de, é lí ci to su por que os dois pa í ses
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man têm hoje um co mér cio pro va vel men te equi li bra do que os ci la
em tor no de US$1,0 bi lhão de cada lado.

Um dado sig ni fi ca ti vo na re la ção bi la te ral são os in ves ti -
men tos di re tos ca na den ses no Bra sil, que cres ce ram com o pro -
ces so de es ta bi li za ção da eco no mia bra si le i ra e as su mi ram des -
ta que es pe ci al no se tor de te le co mu ni ca ções. O es to que de in -
ves ti men tos ca na den ses está hoje na fa i xa de US$1,8 bi lhão, dos 
qua is qua se US$1,0 bi lhão nos úl ti mos qua tro anos.

Para re su mir, des ta co al guns da dos re le van tes do re la ci o -
na men to eco nô mi co e co mer ci al bi la te ral:

– o Ca na dá é o des ti no de cer ca de l% das ex -
por ta ções bra si le i ras, e res pon de por apro xi ma da men -
te 2% de nos sas im por ta ções;

– as ex por ta ções bra si le i ras de pro du tos à base
de car ne bo vi na para o Ca na dá são da or dem de US$5 
mi lhões por ano em com pa ra ção, as ex por ta ções para
os EUA al can ça ram a mé dia anu al, nos úl ti mos três
anos, de US$95 mi lhões; o Ca na dá é o 11º in ves ti dor
es tran ge i ro no Bra sil, com par ti ci pa ção de 1,9l% no es -
to que to tal de in ves ti men to es tran ge i ro no Bra sil.

– III _

APANHADO DO CONTENCIOSO AERONÁUTICO

É lon ga e tor tu o sa a evo lu ção do con ten ci o so Bra sil! Ca -
na dá re la ti vo aos pro gra mas de apo io às ex por ta ções de ae r o na ves.

Do lado ca na den se está uma em pre sa de gran de en ver ga -
du ra, gi gan te mes mo, a Bom bar di er, com li nhas de pro du ção in -
dus tri al tan to na área de avi a ção ci vil quan to mi li tar, ma te ri al fer -
ro viá rio e me tro viá rio so fis ti ca dos, além de equi pa men to es por ti -
vo (jet ski). A Bom bar di er in ves tiu ma ci ça men te na li nha de ja tos
re gi o na is e terá sido a pri me i ra a apos tar no cres ci men to des se
mer ca do, no qual de ti nha vir tu al mo no pó lio.

Do lado bra si le i ro, a Embra er, em pre sa que bri lhou nos
seus pri me i ros tem pos e que atra ves sou de po is mo men tos di fí ce -
is. Com a pri va ti za ção, a Embra er re or ga ni zou-se, ca pi ta li zou-se
e tam bém in ves tiu no mer ca do de ja tos re gi o na is com um pro du -
to, o ERJ 145, de 50 lu ga res, tido no mer ca do in ter na ci o nal como 
um avião de ex cep ci o nal qua li da de, con cor ren te di re to do avião
ca na den se.

O se gui men to da Embra er e sua ca pa ci da de de co lo car o
Bra sil num mer ca do in te i ra men te do mi na do por em pre sas de
gran de por te e de pa í ses ri cos não de vem ape nas ser mo ti vo de
or gu lho para to dos nós mas tam bém cha mar nos sa aten ção para
o fato de que es ta mos di an te de um mo de lo exem plar, numa in -
dús tria de alto sig ni fi ca do tec no ló gi co.

A as cen são da Embra er não tar dou a in co mo dar. Da tam
de 1996 as pri me i ras que i xas ca na den ses de que o Pro ex es ta ria 
sub si di an do a em pre sa, per mi tin do-lhe con cor rer com a Bom bar -
di er em con di ções in com pa tí ve is com as nor mas da OMC.

Uma con cor rên cia da Con ti nen tal ven ci da pela Embra er
exa cer bou o cli ma de hos ti li da de en tre as con cor ren te e par tir
daí, o Go ver no ca na den se as su miu mais aber ta men te a de fe sa
de sua em pre sa e ini ci ou um con ten ci o so que até o mo men to não 
se re sol veu.

O li tí gio atra ves sou, de 1996 até o pre sen te, eta pas dis tin -
tas e al guns mo men tos de des con for tá vel con fron ta ção. Ini ci a do
com ame a ças ca na den ses de aci o nar a OMC, o con ten ci o so evo -
lu iu de po is para se gui dos es for ços de am bas as par tes para che -
ga rem a uma so lu ção ne go ci a da. Por mais de dois anos ne go ci a -
do res de am bos os la dos bus ca ram um acor do que evi tas se um

des gas tan te pro ces so na OMC. A essa al tu ra, o Go ver no bra si le i -
ro já si na li za va ao Ca na dá que não ace i ta ria pas si va men te uma
acu sa ção de sub sí di os em Ge ne bra, até por que es ta va con ven ci -
do de que o Go ver no ca na den se sub si di a va sua em pre sa e que o 
pro ces so im pli ca ria por con se guin te acu sa ções cru za das.

Em ja ne i ro de 1998, o li tí gio ad qui riu for tes to na li da des po -
lí ti cas:  a pro gra ma da vi si ta do Pri me i ro Mi nis tro ca na den se Jean
Chré ti en ao Bra sil co in ci diu com uma ma no bra da Bom bar di er
que re sul tou na eli mi na ção da Embra er de um pro gra ma de for -
ne ci men to de aviões de tre i na men to para a Otan, em par ce ria
com al gu mas ou tra em pre sas. O fato tu mul tu ou a vi si ta por que o
Go ver no bra si le i ro re a giu pu bli ca men te em ter mos enér gi cos;
mais ain da, o Ita ma raty fez sa ber que o Bra sil, ao con trá rio do
que fora acor da do, não ini ci a ria os en ten di men tos que o Ca na dá
de se ja va pro mo ver com pa í ses do Mer co sul, o que, na prá ti ca
sig ni fi ca va um veto à ini ci a ti va ca na den se.

Como sa í da pos sí vel para um im pas se que cris ta li za va, o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que e o Pri me i ro Mi nis tro Chré ti en
che ga ram a no me ar dois ”me di a do res in de pen den tes“ (um de les, 
meu emi nen te co le ga na Fa cul da de de Di re i to do Lar go São
Fran cis co, o Prof. Luís Ola vo Ba tis ta, pro fun do co nhe ce dor do di -
re i to co mer ci al in ter na ci o nal). O re la tó rio dos me di a do res le vou a
no vas ne go ci a ções, que mais uma vez re ve la ram a in vi a bi li da de
de uma so lu ção ne go ci a da. A ques tão aca bou mes mo de sem bo -
can do na Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio.

Na OMC, o con ten ci o so ga nhou ma i or vi si bi li da de por ser
o pri me i ro caso em que um país de sen vol vi do en tra va numa con -
tro vér sia co mer ci al com um país em de sen vol vi men to so bre o co -
mér cio de um pro du to de alta tec no lo gia. Foi isto que as si na lei,
des de o pri me i ro mo men to como Emba i xa dor em Ge ne bra, ao to -
mar co nhe ci men to do as sun to. Mais re le van te no caso, po rém foi
o fato de o Bra sil ter le van ta do in for ma ções su fi ci en tes para com -
pro var que o Ca na dá, ao con trá rio do que ale ga va, sub si di a va a
Bom bar di er com fun dos para pes qui sa e de sen vol vi men to e fa ci li -
ta va suas ex por ta ções por meio de sua agên cia ofi ci al de cré di to
em con di ções du vi do sas e res pal da va ven das da em pre sa em
pa í ses de ma i or ris co por meio de uma con ta, cu jas ope ra ções
eram si gi lo sas. Foi pos sí vel, por con se guin te, no mo men to em
que o Ca na dá so li ci tou a for ma ção de um pa nel para jul gar o
PROEX, so li ci tar tam bém um pa nel para ava li ar a con for mi da de
de al guns pro gra mas ca na den ses com as nor mas da OMC.

Não vou es ten der-me so bre os di ver sos mo men tos des se
lon go pro ces so na OMC, até por que não o con si de ra mos en cer -
ra do. De se jo res sal tar ape nas al guns dos mar cos des sa tra je tó -
ria, que se ini ci ou em ju lho de 1998.

• De po is dos re la tó ri os dos dois pa nels e dos re -
cur sos que am bos os Go ver nos in ter pu se ram, o Órgão
de Ape la ção da OMC pro nun ci ou-se em agos to de
1999: con si de rou que tan to o Pro ex quan to dois dos
pro gra mas ca na den ses es ta vam em des con for mi da de
com os prin cí pi os do Acor do de Sub sí di os e Me di das
Com pen sa tó ri as; os pro gra mas ca na den ses eram os
cha ma dos Tech no logy Part ners hip Ca na da (TPC), pelo 
qual o go ver no ca na den se fi nan ci a va in ves ti men tos em 
pes qui sa e de sen vol vi men to e per mi tia que o re em bol -
so fos se con di ci o na do a ex por ta ções, e a Ca na da
Account, que fi nan ci a va ven das em si tu a ções onde ha -
via ma i or ris co po lí ti co.

• Em no vem bro de 1999 am bos os go ver nos in -
tro du zi ram al te ra ções nos seus pro gra mas. Mais uma
vez, po rém, am bos se mos tra ram in sa tis fe i tos, cada
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qual en ten den do que as mu dan ças do ou tro não eram
su fi ci en tes; Bra sil e Ca na da re cor re ram no va men te à
OMC para que os pa nels se pro nun ci as sem so bre a
ade qua ção das re for mas dos pro gra mas.

• Se gui ram-se no vos re la tó ri os dos pa nels, que
con clu í ram que: (1) o Pro ex ain da se en con tra va em si -
tu a ção ir re gu lar; (2) o TPC ca na den se mos tra va-se
apa ren te men te em or dem (ne nhu ma ope ra ção fora re a -
li za da no novo mo de lo, o que não per mi tia uma ava li a -
ção em ter mos con cre tos; (3) a Ca na da Account con ti -
nu a va em des con for mi da de.

• O Bra sil re cor reu ao Órgão de Ape la ção mais
uma vez.  O Ca na dá, por sua vez, pre fe riu não fazê-lo,
já que a Ca na da Account, mais uma vez jul ga da in com -
pa tí vel, po de ria ser re for ma da sem ma i o res pro ble mas, 
dada sua me nor en ver ga du ra. Va len do-se de um dis -
po si ti vo do me ca nis mo de So lu ção de con tro vér si as da
OMC o Ca na dá op tou por já so li ci tar au to ri za ção para
re ta li ar con tra o Bra sil, sob ale ga ção de con ti nu a do
des cum pri men to.

• A par tir des te pon to se gui ram-se vá ri as ma no -
bras pro ces su a is efe tu a das pelo Bra sil, que se ria oci o -
so re la tar. Bas ta as si na lar que am bas as ques tões aca -
ba ram con ver gin do, mais uma vez, para o Órgão de
So lu ção de Con tro vér si as: (1) o re cur so bra si le i ro em
re la ção ao Pro ex e ao TPC ca na den se, e (2) o mon tan -
te da ”re ta li a ção“ que o Ca na dá es ta ria au to ri za do a
apli car face ao des cum pri men to bra si le i ro.

• As de ci sões so bre es ses re cur sos fo ram fi nal -
men te pu bli ca das em ju lho de 2000. O Pro ex, mes mo
na sua nova for mu la ção, foi tido como con fli tan te com
as nor mas so bre sub sí di os. Qu an to à re ta li a ção, ten do
em vis ta que o Bra sil con ti nu a va a ope rar o Pro ex em
con di ções ti das como ina de qua das, o Ca na dá foi au to -
ri za do a im por res tri ções às ex por ta ções de pro du tos
bra si le i ros para aque le mer ca do (do tipo so bre ta xas,
re du ção de quo tas têx te is e per da de van ta gens no
Sis te ma Ge ral de Pre fe rên ci as) no va lor to tal de
US$233 mi lhões ao ano, por seis anos.

É im por tan te nes te pon to re gis trar que, an tes mes mo que
o Órgão de Ape la ção des se seu ”ve re di to“, os dois Go ver nos ha -
vi am re tor na do à mesa de ne go ci a ção em novo es for ço de lo gra -
rem um acor do. Aten to ao efe i to ne ga ti vo que uma even tu al ”re ta -
li a ção“ ca na den se pu des se ter so bre ou tros seg men tos ex por ta -
do res, meu an te ces sor, o Mi nis tro Luiz Fe li pe Lam pre ia, pro pôs a
seu co le ga ca na den se, Mi nis tro Pi er re Pet ti grew, que se fi zes se
nova ten ta ti va.

Foi uma lon ga se qüên cia de re u niões:

Nova Iorque (23.05.00)

Ge ne bra (22 e 23.06.00)

Mon tre al ( 18 e 19-7-00)

São Pa u lo, (29 e 30-8-00)

Nova Iorque, (27 e 28-9-00)

Rio de Ja ne i ro (27 e 28-11-00)

So bre a mesa ha via, por um lado, as di ver gên ci as de sem -
pre, por ou tro, al gu mas aber tu ras.

A idéia era che gar a um acor do que in clu ís se qua tro pon -
tos subs tan ti vos e um pon to pro ces su al. Na subs tân cia: (1) o
PROEX e a Ca na da Account se ri am re for ma dos para fins de
com pa ti bi li za ção com a OMC; (2) o Ca na dá abs ter-se-ia de usar

de seu di re i to de re ta li ar e o Bra sil, con for me pre vê nes ses ca sos
a OMC, ofe re ce ria uma ”com pen sa ção“ (esta cons ti tu i ria es sen ci -
al men te em di re ci o nar para fir mas ca na den ses al gu mas das
com pras que o Go ver no faz no ex te ri or, como me di ca men tos,
equi pa men to hos pi ta lar, ae ro náu ti co, ae ro por tuá rio, etc., além de
al gu ma even tu al re ba i xa de ta ri fa de im por ta ção, des de que ace i -
ta por nos sos par ce i ros do Mer co sul); é im por tan te as si na lar que
qual quer com pra go ver na men tal nes sas ba ses te ria que es tar
am pa ra da num acor do e que este te ria de ser sub me ti do ao Con -
gres so Na ci o nal); (3) cri ar-se-ia al gum me ca nis mo de con sul ta
pe rió di ca en tre o Bra sil e o Ca na dá, de ca rá ter go ver na men tal,
de modo a per mi tir tro ca de in for ma ções so bre o com por ta men to
das em pre sas dos dois pa í ses e dis si par gra du al men te o cli ma
de des con fi an ça exis ten te. O com po nen te pro ces su al nada mais
era do que o co ro lá rio des se acor do, a sa ber, uma co mu ni ca ção
for mal à OMC pela qual am bos os Go ver nos re gis tra ri am o fim do 
con ten ci o so.

Não obs tan te in gen tes es for ços, não hou ve acor do en tre
as par tes. Não en tra rei nos por me no res das dis cus sões por que
pen so que o im por tan te, nes te caso, é ter pre sen te que o prin ci -
pal pon to de dis cór dia foi efe ti va men te o Pro ex (en ten da-se aqui
ape nas o seg men to de equa li za ção de ta xas de ju ros nas ex por -
ta ções de ae ro na ves, que é o que sem pre es te ve em ca u sa).

O Bra sil ace i ta va ado tar como taxa de ju ros de re fe rên cia
a cha ma da CIRR (Com mer ci al Inte rest Re fe ren ce Rate, acor da da 
en tre os pa í ses da OCDE), po rém o Ca na dá en ten dia que a nova 
ver são do pro gra ma de ve ria im por pelo me nos dois ou tros com -
po nen tes do cha ma do Con sen so da OCDE: fi nan ci a men tos com
pra zo má xi mo de 10 anos e co ber tu ra má xi ma de 85% do va lor
da ope ra ção. O Bra sil ar gu men ta va que a le tra do Acor do so bre
Sub sí di os não obri ga – nem se ria pla u sí vel que o fi zes se – que o
país ali nhe-se aos pa râ me tros de fi nan ci a men to ofi ci al es ta be le -
ci dos por uma or ga ni za ção de que não faz par te. O Ca na dá con -
tra-ar gu men ta que o ”mer ca do“ é, na re a li da de, re sul ta do do
Con sen so da OCDE, e que o Bra sil não pode fi nan ci ar aba i xo do
mer ca do.

Estou, é cla ro, sim pli fi can do a dis cus são e re du zin do a ar -
gu men ta ção ju rí di ca à sua ex pres são mais crua, mas, em úl ti ma
ins tân cia, é em tor no des sa ques tão que as ne go ci a ções gi ra ram
e em per ra ram.

Em no vem bro do ano pas sa do, no Rio de Ja ne i ro, os ne -
go ci a do res re co nhe ce ram es ta rem di an te de um im pas se in su pe -
rá vel e sus pen de ram as ne go ci a ções.

A par tir des se mo men to ocor re ram os se guin tes des do bra -
men tos:

• O Bra sil al te rou uni la te ral men te o Pro ex e pas -
sou a usar como taxa de ju ros de re fe rên cia a CIRR
(Com mer ci al Inte rest Re fe ren ce Rate, da OCDE);

• O Ca na dá com ple tou a for ma li da de de so li ci tar 
à OMC au to ri za ção para re ta li ar con tra o Bra sil e a ob -
te ve; ou seja, a qual quer mo men to o Ca na dá pode au -
men tar ta ri fas de im por ta ção de pro du tos bra si le i ros
em até 100% ou to mar ou tras me di das res tri ti vas, des -
de que o va lor to tal do co mér cio afe ta do por es sas res -
tri ções não seja su pe ri or a US$233 mi lhões anu a is;

• Em ja ne i ro de 2001 o Go ver no ca na den se de -
cla rou pu bli ca men te que es ta ria sub si di an do a Bom bar -
di er numa con cor rên cia aber ta pela Air Wis con sin, a
fim de ”igua lar“ o pre ço sub si di a do da Embra er;
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• Após esse anún cio, o Bra sil ime di a ta men te so -
li ci tou con sul tas ao Ca na dá na OMC para pe dir ex pli ca -
ções so bre os sub sí di os pu bli ca men te de cla ra dos; as
con sul tas re a li za ram-se, pou co es cla re ce ram e o Bra sil 
es ta rá pe di do aber tu ra de pa nel con tra o Ca na dá em
re u nião do Órgão de so lu ção de con tro vér si as, no dia
12 de mar ço, em Ge ne bra;

• O Ca na dá, por seu tur no, re cor reu mais uma
vez ao pa nel ori gi nal da OMC para que o mes mo opi ne 
so bre a com pa ti bi li da de do novo Pro ex com as nor mas
do Acor do de Sub sí di os.

A PROIBIÇÃO DA CARNE BRASILEIRA

Foi nes se con tex to de cres cen te ani mo si da de co mer ci al
que, no dia 31 de ja ne i ro des te ano, a Emba i xa da do Bra sil em
Was hing ton re ce beu, do De par ta men to de Esta do, re ser va da -
men te, a in for ma ção de que o Go ver no ca na den se es ta ria na imi -
nên cia de pro i bir a im por ta ção de car ne bo vi na de pro ce dên cia
bra si le i ra por con ta de ”ris co teó ri co“ vin cu la do à do en ça da ”vaca 
lou ca“ (Ence fa li te Espon ji for me Bo vi na). Infor ma ram-nos tam bém
os ame ri ca nos de que, em ra zão de com pro mis sos as su mi dos no 
âm bi to do NAFTA, ca bia ao Ca na dá, nes te caso, a res pon sa bi li -
da de de ava li ar ris cos em nome dos três pa í ses e, por con se guin -
te, os pró pri os Esta dos Uni dos e o Mé xi co ver-se-iam com pe li dos 
a tam bém im por res tri ções à car ne bra si le i ra, tão logo o Go ver no
ca na den se o fi zes se.

Di an te des se qua dro, in for mei ime di a ta men te o Mi nis té rio
da Agri cul tu ra e de ter mi nei ur gen tes ges tões à Emba i xa da do
Bra sil em Otta wa. Os ca na den ses con fir ma ram a in for ma ção pro -
ve ni en te de Was hing ton e ale ga ram que um ques ti o ná rio en vi a do 
em ju nho de 2000 ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra não fora res pon di -
do e que o Bra sil era o úni co país a não tê-lo fe i to (cons ta va que
ou tros pa í ses ex por ta do res – Aus trá lia, Argen ti na e Uru guai – já
ha vi am en vi a dos suas res pos tas).

Aler ta do, o Mi nis té rio da Agri cul tu ra in for mou que ja ma is
re ce be ra o ques ti o ná rio ca na den se mas que es ta ria em con di -
ções de trans mi tir as in for ma ções ne ces sá ri as num pra zo má xi -
mo de 48 ho ras.

Em ges tões ur gen tes, efe tu a das qua se que ime di a ta men -
te, a Emba i xa da do Bra sil em Otta wa lo grou, de iní cio, ob ter a
con cor dân cia das au to ri da des lo ca is com um adi a men to de 48
ho ras. Já no dia 1º de fe ve re i ro, en tre tan to, foi a Emba i xa da do
Bra sil in for ma da de que, dado o ris co exis ten te, o Go ver no ca na -
den se não po de ria mais aguar dar o re ce bi men to das in for ma ções 
e es ta ria pu bli can do a pro i bi ção com vi gên cia a par tir de 2 de fe -
ve re i ro, sex ta-fe i ra.

A par tir des se mo men to to dos os es for ços fo ram mo bi li za -
dos para re ver ter a me di da.

Na se gun da-fe i ra, dia 5, emi ti nota à im pren sa na qual en -
fa ti zei que (1) a ati tu de do Ca na dá não en con tra va jus ti fi ca ti va
nas cir cuns tân ci as ob je ti vas da si tu a ção no Bra sil, (2) se o Ca na -
dá per sis tis se em atos com o efe i to de pre ju di car o co mér cio ex -
te ri or do Bra sil, o Go ver no bra si le i ro se re ser va va o di re i to de to -
mas as me di das que jul gas se con ve ni en tes e (3) ins ta va o Go ver -
no ca na den se a re ver ter no mais bre ve pra zo a de ci são to ma da.
Cabe no tar que, para os pa râ me tros usu a is da lin gua gem di plo -
má ti ca, tra ta va-se de nota mu i to dura, e não po de ria ser en ten di -
da de ou tra for ma pelo lado ca na den se. Ele var ain da mais o tom
sig ni fi ca ria rom per os me ca nis mos re gu la res de co mu ni ca ção di -
plo má ti ca, o que im pe di ria os es for ços para ob ter a li be ra ção das

ex por ta ções bra si le i ras que cons ti tu ía, na que le mo men to, o prin -
ci pal in te res se na ci o nal.

Na que la mes ma se gun da-fe i ra, dia 5, o mi nis tro Pra ti ni de
Mo ra es es ta va em Was hing ton, onde, acom pa nha do pelo Emba i -
xa dor do Bra sil, ob te ve da Se cre tá ria de Agri cul tu ra dos Esta dos
Uni dos, Se nho ra Ann Ve ne man, o com pro mis so de que os Esta -
dos Uni dos pro ce de ri am com ur gên cia a uma ava li a ção in de pen -
den te e de que, para tan to, en vi a ri am ao Bra sil uma mis são de
ins pe ção.

To das as tra ta ti vas en tre os Go ver nos bra si le i ro e nor -
te-ame ri ca no pas sa ram en tão a con cen trar-se nas da tas para a
vin da da mis são. Ges tões fo ram tam bém ini ci a das em Otta wa
com o mes mo ob je ti vo. Não pos so afir mar com cer te za, mas
acre di to que as au to ri da des sa ni tá ri as nor te-ame ri ca nas te nham
tam bém, des de aque le mo men to, bus ca do ob ter do Go ver no ca -
na den se de fi ni ções a res pe i to de uma mis são de ins pe ção.

No dia 7, tan to a Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe -
sa do Se na do quan to a Co mis são de Agri cul tu ra da Câ ma ra re a li -
za ram ses sões es pe ci a is so bre o as sun to, ini ci a ti vas, am bas, de
fun da men tal im por tân cia para que o Con gres so pu des se eco ar a
in dig na ção da so ci e da de bra si le i ra.

No dia 8 re u ni mo-nos no Ita ma raty, pela ma nhã, o Mi nis -
tros Pra ti ni, Pe dro Pa ren te, Pe dro Ma lan , Alci des Tá pi as, Pi men -
ta da Ve i ga e eu pró prio, oca sião em que co or de na mos ações em 
vá ri as fren tes. A tar de, emi ti mos co mu ni ca do con jun to em que
ins tá va mos o Go ver no ca na den se a to mar com ur gên cia to das as 
me di das ne ces sá ri as para re ver ter a pro i bi ção.

No pró prio dia 8, por fim, em en tre vis ta a uma emis so ra de 
te le vi são o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ex pres sou, no tom
po lí ti co ne ces sá rio, a po si ção do Go ver no bra si le i ro.

Já na sex ta-fe i ra, dia 9 de fe ve re i ro, tí nha mos a con fir ma -
ção da vin da de uma mis são, que as su mi ra en tão ca rá ter tri par ti -
te, che fi a da por téc ni cos dos EUA e do Mé xi co.

Os acon te ci men tos se guin tes fo ram far ta men te no ti ci a dos
pela im pren sa e es tão na men te de to dos.

A mis são aqui es te ve de 14 a 18 de fe ve re i ro. Re ce beu
todo o apo io e es cla re ci men tos dos se to res com pe ten tes do Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra, sob a di li gen te li de ran ça do Mi nis tro Pra ti -
ni de Mo ra es, em es pe ci al em re la ção aos três fa to res con si de ra -
dos de ris co: (1) ali men ta ção e prá ti cas de pro ces sa men to, (2)
prá ti cas de im por ta ção e (3) vi gi lân cia e pro ce di men tos la bo ra to -
ri a is. A equi pe vi si tou di ver sos lo ca is nos es ta dos de São Pa u lo e
Mato Gros so do Sul, in clu in do ins ta la ções de aba te e pro ces sa -
men to, la bo ra tó ri os e fa zen das que im por ta ram gado eu ro peu.

No dia 23 de fe ve re i ro, os Go ver nos dos EUA, do Ca na dá
e do Mé xi co, anun ci a ram, se pa ra da men te, o fim da pro i bi ção.

O Go ver no ca na den se, du ran te as três se ma nas em que
per du rou a pro i bi ção, ne gou ter mi nan te men te que a mes ma ti -
ves se qual quer re la ção com o con ten ci o so ae ro náu ti co. A im pren -
sa ca na den se, po rém, pu bli cou vá ri as re por ta gens, com de cla ra -
ções de téc ni cos e ci en tis tas (e in clu si ve de uma alta fun ci o ná ria
do pró prio Mi nis té rio da Sa ú de) que atri bu íam a me di da a ques -
tões de na tu re za “co mer ci al” e não “sa ni tá ria”.

De se jo con clu ir mi nha ex po si ção com al gu mas ob ser va -
ções:

Em pri me i ro lu gar, de se jo dar meu tes te mu nho, como par -
tí ci pe nes se pro ces so, de que o Go ver no agiu, nes te epi só dio,
com a ra pi dez, a co e são e a ca pa ci da de de ar ti cu la ção que se
im pu nham. Não fo ram pou pa das ges tões jun to aos Go ver nos es -
tran ge i ros en vol vi dos nem de i xa mos de re gis trar em Ge ne bra,
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pe ran te a OMC, que a me di da era ar bi trá ria e ina ce i tá vel e que o
Bra sil de fen de ria seus in te res ses em to das as ins tân ci as da que la 
Orga ni za ção. Indi ca mos tam bém, na que le foro, que o Go ver no
bra si le i ro es ta ria es tu dan do me i os e mo dos de pro cu rar ne go ci ar
na OMC al gum ins tru men to que per mi ta res pon sa bi li zar Go ver -
nos cu jos ser vi ços de de fe sa da sa ú de pú bli ca ado tem me di das
sem fun da men to que ve nham a ca u sar pre ju í zos à eco no mia de
al gum país mem bro. Esta mos exa mi nan do igual men te to das as
pos si bi li da des ju rí di cas de le var o Ca na dá a res pon der na OMC
pe las in jus tas ações to ma das nes te caso.

Res sal to tam bém que a ação do Go ver no bra si le i ro não se 
res trin giu à Amé ri ca do Nor te. Co or de na mos ges tões em di ver -
sas re giões do mun do, onde, na es te i ra da me di da ca na den se (e
nor te a me ri ca na), nos so pro du to fi cou ame a ça do: na Eu ro pa, na
Ásia e no Ori en te Mé dio. Res sal to aqui que tan to a Co mis são Eu -
ro péia quan to o Ja pão aten de ram às ges tões bra si le i ras e aguar -
da ram que o Mi nis té rio da Agri cul tu ra con clu ís se to dos os le van -
ta men tos so li ci ta dos. No to can te es pe ci fi ca men te à União Eu ro -
péia, to das as ener gi as – e me re fi ro par ti cu lar men te aos ser vi -
ços que es tão sob a com pe ten te di re ção do Mi nis tro Pra ti ni de
Mo ra es – es tão vol ta das para que o Bra sil te nha uma clas si fi ca -
ção de ris co ide al, com pa tí vel com a re a li da de da pe cuá ria bra si -
le i ra.

Não pos so tam pou co de i xar de me re fe rir ao es pí ri to cons -
tru ti vo que o Go ver no bra si le i ro en con trou por par te dos Esta dos
Uni dos, des de o pri me i ro mo men to in te res sa do em co la bo rar co -
nos co para su pe rar o im pas se que se cri a ra com a pro i bi ção ca -
na den se.

Por fim, quan to à nos sa re la ção com o Ca na dá, é for ço so
re co nhe cer que a re vo ga ção da pro i bi ção re fe ren te à car ne bo vi -
na está lon ge de re sol ver nos sas di ver gên ci as. Sub sis te o des -
gas tan te con ten ci o so co mer ci al da in dús tria ae ro náu ti ca, hoje de
vol ta à OMC e sem so lu ção à vis ta.

Encer ro, as sim, mi nha ex po si ção, so li ci tan do a Vos sas
Exce lên ci as que me re le vem por ter-me es ten di do um pou co
além do tem po re gi men tal. Co lo co-me, des de já, Se nhor Pre si -
den te, à sua dis po si ção e à dis po si ção dos de ma is Se na do res
para qual quer tipo de per gun ta que de se jem for mu lar.

Mu i to obri ga do!

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, pe din do des cul pas aos no bres 
Se na do res que já se ins cre ve ram para par ti ci par des -
se en con tro, que con si de ro ex tre ma men te im por tan -
te, peço a pa la vra ape nas para re gis trar a sa tis fa ção
de ter, aqui, no Se na do Fe de ral, a pre sen ça do Mi nis -
tro das Re la ções Exte ri o res, para re la tar um even to
que con si de ro fun da men tal na afir ma ção não só da
po lí ti ca ex ter na bra si le i ra, mas tam bém da po si ção do 
Go ver no de que, num mun do aber to ao co mér cio in -
ter na ci o nal como aque le no qual vi ve mos, é ab so lu ta -
men te fun da men tal que as prer ro ga ti vas dos pro du -

tos de fa bri ca ção na ci o nal se jam res pe i ta das no ce -
ná rio in ter na ci o nal.

Esse even to pon tu ou, de ma ne i ra ab so lu ta men -
te cla ra, a po si ção fir me do Go ver no bra si le i ro na de -
fe sa dos nos sos in te res ses, do in te res se na ci o nal.

Cum pri men to o Mi nis tro Cel so La fer pela cla re -
za da sua ex po si ção, mas o cum pri men to e ao Mi nis -
tro Pra ti ni de Mo ra es prin ci pal men te pelo equi lí brio e
pela fir me za com que con du zi ram o pro ces so num
mo men to crí ti co, em que to das as aten ções se vol ta -
vam para a po si ção que o Go ver no bra si le i ro ado ta ria. 
E, gra ças à fir me za de po si ções, o Bra sil foi res pe i ta -
do na qui lo que era o seu di re i to.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas sa -

mos, ago ra, à fase das in ter pe la ções.
Con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao no bre

Se na dor Pa u lo Har tung.
O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –

Sr. Mi nis tro Cel so La fer, é um pra zer vê-lo no ple ná rio. 
Qu e ro, de an te mão, pa ra be ni zá-lo pela ex po si ção,
mu i to cla ra, pro fun da, de ta lha da. Ape nas uma res sal -
va: um pou co de fen si va. 

Como au tor do re que ri men to, não tive a in ten -
ção de tra zer à ba i la as fra gi li da des do Go ver no da
Re pú bli ca em re la ção ao co mér cio ex ter no, pois,
como já dis se mu i tas ve zes, elas tam bém exis tem no
Par la men to e no mun do em pre sa ri al do nos so País. O 
con vi te, mu i to bem-in ten ci o na do, pre ten deu tra zer o
de ba te do tema para den tro do Con gres so Na ci o nal,
por que o con si de ro de ci si vo para o nos so fu tu ro eco -
nô mi co. Por isso, Mi nis tro, esse pas so, de cer ta for -
ma, é uma por ta que se abre para co me çar mos a nos
apro fun dar num as sun to da ma i or im por tân cia para a
nos sa eco no mia, para o ci da dão bra si le i ro, para a ge -
ra ção de em pre go e ren da, e para o au men to da ar re -
ca da ção de im pos tos.

Qu e ria ater-me um pou co à ex po si ção. Te nho
uma dú vi da quan to à res tri ção da OMC em re la ção à
equa li za ção de cré di to, a qual gos ta ria que V. Exª elu -
ci das se. De cer ta for ma, em al gum mo men to, o Bra sil
con cor dou com ela e, ago ra, é ape na do por isso.
Assim, per gun to se não hou ve um erro nes sa dis cus -
são e se, além do pro nun ci a men to do Pre si den te da
Re pú bli ca a res pe i to do tema, que eu gos tei, nós não
te mos que apro fun dar uma luta para mu dar essa re a -
li da de, sob pena de um País como o nos so, em de -
sen vol vi men to, só po der ex por tar pro du tos pri má ri os,
pro du tos de va lor agre ga do me nor e de me nor agre -
ga ção de, por exem plo, avan ços tec no ló gi cos e ci en tí -
fi cos.
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Cre io que o re que ri men to é con ci so, mas este
tema traz al gu mas pre o cu pa ções e é so bre ele a se -
gun da per gun ta que gos ta ria de fa zer a V. Exª. Fi ze -
mos uma gran de apos ta em re la ção ao Mer co sul. O
Go ver no e o povo bra si le i ro apos ta ram nes se mer ca -
do co mum, mas a im pres são com que fi quei no epi só -
dio da car ne foi de um cer to iso la men to do Bra sil em
re la ção ao con ti nen te e ao res to do mun do. Des de a
des va lo ri za ção da mo e da, em ja ne i ro de 1999, pa re -
ce-me que en tra mos num mo men to di fí cil em re la ção
ao mer ca do co mum que te mos com nos sos pa í ses vi -
zi nhos.

Por úl ti mo – se hou ver tem po, evi den te men te -,
gos ta ria de ou vir de V. Exª al guns co men tá ri os so bre
a Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas. V. Exª to mou
pos se mu i to re cen te men te, mas é um ho mem mu i to
ex pe ri en te e vi vi do e se ria in te res san te se pu des se
fa zer al guns co men tá ri os a res pe i to da es tra té gia que 
o Bra sil deve ado tar e de como o Con gres so Na ci o nal
e a so ci e da de po dem par ti ci par do apro fun da men to
des sa dis cus são, a fim de se en con tra rem as van ta -
gens e se iden ti fi ca rem as des van ta gens e as ame a -
ças que essa pro pos ta traz. 

Mu i to obri ga do, por en quan to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Mi nis tro Cel so La fer, por cin co mi nu -
tos.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Sr. Pre si -
den te, que ria, ini ci al men te, agra de cer as pa la vras de
apo io e sim pa tia do Se na dor Arru da. A se guir, pro cu -
ra rei res pon der as per gun tas que me fo ram fe i tas pelo 
Se na dor Pa u lo Har tung. Agra de ço a vi são mais
abran gen te que deu ao seu pe di do de que eu aqui
com pa re ces se e o ob je ti vo ma i or de in se ri-lo no gran -
de tema do co mér cio ex te ri or e das nos sas fra gi li da -
des como País, como Exe cu ti vo, como Con gres so,
como meio em pre sa ri al e como so ci e da de. 

Co in ci do com o Se na dor em que, para ter mos
uma pre sen ça com pa tí vel com as nos sas ne ces si da -
des, é pre ci so aden sar mos a nos sa com pe tên cia no
pla no do Exe cu ti vo, e vejo na Ca mex, tal como foi re -
for mu la da, um pas so im por tan te nes sa mes ma li nha.
Qu e ro tam bém lem brar que uma das co i sas que dis se 
no pri me i ro mo men to em que as su mi o Mi nis té rio era
a mi nha in ten ção, que está pos ta em mar cha, de
aden sar os qua dros do Ita ma raty que se de di cam à
Di plo ma cia Eco nô mi ca, pre ci sa men te por que sin to,
como V. Exª, que es ta mos di an te de de sa fi os e pre ci -
sa mos nos pre pa rar para a eles res pon der. Tam bém
um ma i or in te res se no Con gres so, do qual esta mi nha 

con vo ca ção é uma ex pres são, é útil e im por tan te para 
li dar mos com esse gran de tema.

Te nho tido a opor tu ni da de de con ver sar com o
meio em pre sa ri al, e a pri me i ra re u nião que fiz do Co -
mi tê Empre sa ri al do Ita ma raty, re a li za da na Fi esp, foi
vol ta da para dis cu tir al guns pro ble mas, em par ti cu lar
o da ALCA. Essa re u nião teve como ob je ti vo su bli nhar 
a im por tân cia de uma par ti ci pa ção mais ati va do em -
pre sa ri a do nos te mas téc ni cos do co mér cio ex te ri or,
por que es ta mos di an te de si tu a ções que re que rem
um co nhe ci men to pre ci so e apro fun da do. Isso é o que 
acho im por tan te que se faça no âm bi to do nos so País.

Não pos so con cor dar mais com a ava li a ção e
com a per gun ta, e o seu sen ti do in da ga ti vo mais am -
plo, que faz o Se na dor Pa u lo Har tung. 

Com isso, pas so a res pon der as três ques tões
que S. Exª me co lo cou.

A pri me i ra de las é em que me di da o acor do da
OMC, ao con tem plar essa nota de ro da pé no acor do
de sub sí di os, não fra gi li zou a nos sa po si ção.

Se na dor, vou-lhe dar a mi nha opi nião fran ca:
sim, por que cre io que no mo men to em que se ne go ci -
ou a ro da da Uru guai, o Bra sil não es ta va ex por tan do
aviões; por tan to, não se deu con ta do ris co en vol vi do
na que la nota de ro da pé. Isso é uma de mons tra ção a
mais de que pre ci sa mos nos pre pa rar, como Le gis la -
ti vo, como Exe cu ti vo e como so ci e da de, para to das as 
ne go ci a ções que te mos pela fren te, por que a Ro da da 
Uru guai é um con jun to de tex tos ma i or do que o Có di -
go Ci vil – é tão gran de quan to o Có di go de Pro ces so.
Assim, cada um des ses ar ti gos re quer uma aná li se
mu i to apro fun da da, e é por isso que en ten do que nes -
sas ne go ci a ções que te re mos pela fren te, no âm bi to
da OMC, isso en tra rá no pla no de im ple men ta ção dos 
acor dos já exis ten tes e de como isso di fi cul ta a vida
dos pa í ses em de sen vol vi men to.

A se gun da ques tão que me co lo ca V. Exª é uma
per gun ta so bre como os nos sos par ce i ros do Mer co -
sul se si tu a ram di an te des sa cri se. Devo di zer que, se
eles não fi ze ram ma ni fes ta ções pú bli cas, as con ver -
sas que ti ve mos fo ram mu i to cons tru ti vas. 

Como sabe V. Exª, umas das pri me i ras ini ci a ti -
vas que to mei como Mi nis tro foi fa zer uma vi a gem aos 
pa í ses do Mer co sul – es ti ve na Argen ti na, no Uru guai
e no Pa ra guai. Em to dos es ses pa í ses, tive a opor tu -
ni da de de pas sar em re vis ta to dos os te mas da agen -
da do Mer co sul, to dos os pro ble mas dos nos sos só ci -
os e par ce i ros, e os nos sos. Encon trei ple na sim pa tia
e res pal do para o nos so tema, mes mo por que são to -
dos nos sos par ce i ros ex por ta do res, sa bem os ris cos
que têm pela fren te, de me di das zo o fi to sa ni tá ri as não
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ba se a das numa ava li a ção de ris co apro pri a da, que
po dem ter um cla ro sen ti do pro te ci o nis ta.

De ma ne i ra que que ria tran qüi li zar V. Exª – que
ma ni fes tou, no iní cio des sa per gun ta, a sua ava li a ção
da im por tân cia do Mer co sul como uma ini ci a ti va de
po lí ti ca ex ter na do Bra sil e da nos sa so ci e da de – que, 
nes se ca pí tu lo, os nos sos par ce i ros não nos fal ta ram.
E te ri am nos aju da do mais se nós ti vés se mos so li ci ta -
do uma aju da que, no nos so en ten der, pu des se ser
útil para o pron to des lin de des sa si tu a ção.

A ter ce i ra per gun ta que V. Exª me faz é uma per -
gun ta de alta in da ga ção, à qual te rei di fi cul da de de
res pon der nes ses dois mi nu tos que tal vez eu te nha
ain da. Mas não que ro de i xar de si tu ar o pro ble ma. E
eu di ria, re pe tin do uma fra se que dis se – e que o Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca en dos sou nes se mes -
mo dis cur so que V. Exª tam bém leu no do min go –,
que a Alca, para nós, não é des ti no, é uma op ção. É
uma op ção que de ve mos con si de rar se ri a men te. Ela
ofe re ce ris cos; ela abre opor tu ni da des. Nós não po -
de mos de i xar de con si de rá-la por que ela é o item que
está na nos sa agen da di plo má ti ca e, so bre tu do, ela é
o item da agen da di plo má ti ca co lo ca da, nes te mo -
men to, no ta bu le i ro in ter na ci o nal. 

A OMC está pa ra li sa da em fun ção da fal ta de
acor do so bre uma nova e mais am pla ro da da co mer -
ci al, que se ria sem pre um fó rum que, pela sua am pli -
tu de, me lhor está ade qua do à ca pa ci da de ne go ci a do -
ra do Bra sil. A ne go ci a ção União Eu ro péia/Mer co sul
só pros pe ra rá di an te da per cep ção que os eu ro pe us
te rão do ris co de que a Alca ve nha a ocor rer e do in te -
res se re no va do da nova ad mi nis tra ção ame ri ca na
pelo tema da Alca.

Di ria, em re la ção à Alca, que não po de mos ig -
no rá-la na nos sa agen da di plo má ti ca, por que mais de 
50% das nos sas ex por ta ções se des ti nam aos pa í ses 
que es tão ne go ci an do a Alca – não só os Esta dos
Uni dos, mas os de ma is. Se ten ta por cen to dos nos -
sos pro du tos ma nu fa tu ra dos se des ti nam a esse mer -
ca do he mis fé ri co – nele in clu í dos evi den te men te os
Esta dos Uni dos, os pa í ses do Naf ta, o Mer co sul e os
de ma is acor dos que se dão no âm bi to da Ala di. Dada
a im por tân cia dis so para as nos sas ex por ta ções e a
even tu al pos si bi li da de de os ou tros pa í ses que es tão
ne go ci an do de se ja rem fa zer essa ne go ci a ção, não
cre io que po de mos nos fur tar a um exa me aten to dos
nos sos ris cos e das nos sas opor tu ni da des. 

Essa ne go ci a ção é com ple xa. Ela é com ple xa
por que não será ape nas uma ne go ci a ção ta ri fá ria.
Ela será uma ne go ci a ção so bre bar re i ras não-ta ri fá ri -
as que afe tam mais de 60% das ex por ta ções bra si le i -

ras para os Esta dos Uni dos, e ela será uma ne go ci a -
ção que en vol ve rá tam bém re gras in ter nas. Por exem -
plo, o ca pí tu lo da agri cul tu ra, que é tão crí ti co para a
so ci e da de bra si le i ra, es bar ra, hoje, nos Esta dos Uni -
dos, fora o tema de pi cos e es ca la das ta ri fá ri as, em
me di das de apo io à pro du ção in ter na que es tão des -
lo can do, nos Esta dos Uni dos, a pro du ção do mi lho e
do tri go para a pro du ção de soja, os cré di tos à ex por -
ta ção, que sig ni fi cam efe ti va men te uma re le van te
pre o cu pa ção para nós, fora os te mas de an ti dum ping. 
Isso tudo é ape nas para in di car que se tra ta de uma
ne go ci a ção que de ve mos fa zer, de uma ne go ci a ção
que não é fá cil, que en vol ve ris cos e opor tu ni da des,
que re quer um exa me cu i da do so da ma triz de in su -
mo/pro du to da eco no mia bra si le i ra, e que só po de rá
ser fe i ta le van do em con ta, com cla re za, o in te res se
na ci o nal. Inte res se na ci o nal que cabe ser de fi ni do por 
uma atu a ção re le van te, for te e cons tan te do Con gres -
so e da so ci e da de ci vil – nela in clu í da não ape nas, é
ló gi co, o meio em pre sa ri al, mas os sin di ca tos e os
ope rá ri os, que têm nis so, ob vi a men te, um tema de in -
te res se bá si co.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung, pelo pra zo
de dois mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, não vou con ti nu ar na tri bu na para que
ou tros Co le gas tam bém pos sam usar do di re i to de
de ba ter o tema. 

No en tan to, apro ve i to a opor tu ni da de para co -
mu ni car a V. Exª, Sr. Pre si den te, que apre sen tei à
Casa, hoje, um re que ri men to pro pon do a cons ti tu i ção 
de uma co mis são es pe ci al para que o Se na do Fe de -
ral pos sa acom pa nhar os de ba tes em tor no da Alca e
das ques tões re la ti vas ao co mér cio ex ter no. 

Era essa a mi nha co mu ni ca ção.
Agra de ço ao Mi nis tro as re pos tas apre sen ta -

das.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral, pelo pra zo
de cin co mi nu tos.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res; Sr. Emba i xa dor
João Car los de Sou za Go mes, Che fe da Asses so ria
de Re la ções com o Con gres so Na ci o nal; meu emi -
nen te Mi nis tro Cel so La fer.

Sr. Mi nis tro, vou fa zer a V. Exª ape nas duas in da -
ga ções. Mas, an tes de for mu lá-las, que ro, Sr. Pre si -
den te, de i xar re gis tra do nos Ana is des ta Casa um fato 
cu ri o so que nun ca foi pu bli ca do. O Mi nis tro Cel so La -
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fer co me çou a sua ex po si ção – aliás, den sa; ao meu
ju í zo, com ple ta, den tro das suas pos si bi li da des de re -
ve lar o que é pos sí vel re ve lar, es cor re i ta – com esta
fra se, Sr. Pre si den te: ”Pro fun do res pe i to ao Se na do
Fe de ral“, res pe i to à Casa. O re gis tro que que ro fa zer
é para lem brar que, anos atrás, S. Exª já fa zia isso
sem ser Chan ce ler. Em de ter mi na da qua dra da mi nha 
vida, fui re pre sen tar o Se na do em Ge ne bra, onde S. Exª
era Emba i xa dor. E ali, pela ma nhã, ti ve mos uma lon -
ga con ver sa, S. Exª e eu, so bre Di re i to Inter na ci o nal –
S. Exª, como sa be mos, é pro fes sor des sa dis ci pli na.
E, ao fim des sa ma nhã – aqui a re ve la ção, Sr. Pre si -
den te –, o Emba i xa dor Cel so La fer me con vi dou para
uma re u nião si gi lo sa, con fi den ci al, que te ria iní cio às
14 ho ras e 30 mi nu tos, na sede da OMC, com to dos
os Emba i xa do res, para tra tar de um pro ble ma gra vís -
si mo re la ti vo a ar ma men to nu cle ar da Índia e Pa quis -
tão. Mas não me dis se o Pre si den te, es co lhi do por
una ni mi da de para di ri mir aque la con tro vér sia, era
exa ta men te um bra si le i ro: o Emba i xa dor Cel so La fer.
Ao lon go de três ho ras, de po is de ter-me co lo ca do ao
seu lado di re i to, num in glês flu en te, like a na ti ve, S.
Exª pre si diu a re u nião, com a gen ti le za que lhe é pró -
pria, mas tam bém com mu i ta du re za, com mu i ta in fle -
xão. Per ce bi que a ho me na gem que S. Exª pres ta va
ao Se na dor bra si le i ro não era par ti cu lar, mas ao Se -
na do. Eu nun ca re ve lei o teor da con ver sa e S. Exª ja -
ma is trou xe para o Bra sil os lou ros con quis ta dos.

Faço isso por que a nos sa me mó ria é fra ca. As
pes so as têm re ce io de pro cla mar – às ve zes, até por
in ve ja – o mé ri to dos seus co le gas bra si le i ros. Eu o
faço e peço, Sr. Pre si den te, que V. Exª re gis tre em ata
es sas mi nhas pa la vras.

Te nho duas per gun tas, Mi nis tro Cel so La fer.

Hoje, a OMC – e veja como me va leu a pena
aque la re u nião com V. Exª –, ape sar de lo ca li za da em
Ge ne bra, vem se cons ti tu in do, sem dú vi da al gu ma,
em um dos mais re le van tes fó runs para o de ba te e a
so lu ção de con ten ci o sos co mer ci a is. Ora, eu gos ta ria
que V. Exª me res pon des se uma per gun ta que se re -
fe re em pre sas que, ape sar da apa ren te des co ne xão,
es tão im bri ca das, a Bom bar di er e a Embra er: con si -
de ran do o peso da OMC, V. Exª acre di ta, já ago ra
como Chan ce ler, que a atu a ção nos sa, do Bra sil e do
Ita ma raty, na que le foro, tem que tipo de ava li a ção?
Essa é a pri me i ra per gun ta, e es pe ro que V. Exª, den -
tro do re du zi do tem po de que dis põe, pos sa res pon -
dê-la de for ma con ci sa, por que sei que de man da ria
mu i to tem po.

A se gun da re fe re-se à Alca: V. Exª, ao res pon der 
ao emi nen te Se na dor Pa u lo Har tung, au tor do re que -

ri men to, es go tou o que lhe era pos sí vel na ma té ria
abor da da. Entre tan to, pre ci so sa ber qual a par ti ci pa -
ção do Ita ma raty, nes se ver ti gi no so pro ces so de glo -
ba li za ção e nes sa ace le ra ção das ne go ci a ções para
a con for ma ção da Alca. Se V. Exª não pu der di zer
qua is as me di das de ca rá ter in ter no – sa be mos que
há o ter re no con fi den ci al do Ita ma raty –, pelo me nos
nos dê co nhe ci men to das de ca rá ter ex ter no que o
Ita ma raty já to mou para se adap tar a es sas no vas re -
a li da des, a es ses no vos de sa fi os. 

São ape nas es sas duas per gun tas que faço a
V. Exª, Chan ce ler.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com a
pa la vra, o Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Ini cio as mi -
nhas pa la vras, agra de cen do ao meu caro ami go e
emi nen te Se na dor Ber nar do Ca bral a ge ne ro sa re fe -
rên cia à sua pas sa gem por Ge ne bra e a ge ne ro sa re -
fle xão que fez so bre a mi nha atu a ção na que le mo -
men to. Di zia San to Agos ti nho que a sede da alma
está na me mó ria. E agra de ço, da sede da mi nha
alma, a re fle xão que faz so bre essa nos sa me mó ria
co mum. 

V. Exª me faz duas per gun tas de alta re le vân cia
e de gran de sig ni fi ca do para a nos sa vida como país.
A pri me i ra diz res pe i to a uma ava li a ção so bre o que
sig ni fi ca a OMC para o Bra sil hoje, como te mos nos
con du zi do nes sa área, que ava li a ção faz o Ita ma raty
da OMC. 

Per mi to-me fa zer duas ou três re fle xões de or -
dem mu i to rá pi da. Cre io que, num sis te ma in ter na ci o -
nal car re ga do pe los pro ces sos de glo ba li za ção, a
OMC tem a vir tu de de ser um sis te ma mul ti la te ral re -
gi do por nor mas. E a nor ma é sem pre uma me lhor de -
fe sa para aque les que não são tão for tes em seu em -
ba te com os mais for tes. Por tan to, vejo no mul ti la te ra -
lis mo uma vir tu de e vejo na OMC, como uma ex pres -
são do mul ti la te ra lis mo, uma van ta gem con cre ta para
o Bra sil, por que di mi nui ou eli mi na os ris cos do uni la -
te ra lis mo, que sen ti mos ser sem pre um de sa fio para
nós à me di da que au men ta mos a nos sa pre sen ça no
mer ca do in ter na ci o nal.

O se gun do pon to é o de que a OMC, por en se jar 
uma co li ga ção de ge o me tria va riá vel – por que não
exis tem, na OMC, ali nha men tos au to má ti cos, os pa í -
ses se ali nham em fun ção dos seus in te res ses – e
como es ses in te res ses são, tam bém, múl ti plos, es sas 
co li ga ções são tam bém va ri a das. Há in te res ses que
unem os pa í ses agrí co las, que são os do gru po de
Ca irns, que in clu em, in clu si ve, pa í ses de sen vol vi dos;
há ou tros que nos ir ma nam com a Índia; há ou tros
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que nos per mi tem uma jun ção como a União Eu ro -
péia. Há te mas como o an ti dum ping, em que a nos sa
po si ção se apro xi ma do Ja pão.

Por tan to, dada a mul ti pli ci da de de in ter lo cu to -
res, esse é um foro ne go ci a dor para nós mu i to in te -
res san te e tal vez mais in te res san te do que qual quer
ou tro foro ne go ci a dor. Nes te foro, tam bém, no cam po
es pe cí fi co do sis te ma de so lu ção de con tro vér si as,
que é o mais avan ça do dos sis te mas de so lu ção de
con tro vér si as exis ten tes no pla no in ter na ci o nal, tan to
que com por tam o du plo grau de ju ris di ção, há o pa -
nel, que cor res pon de à pri me i ra ins tân cia, e o ór gão
de ape la ção, que é uma se gun da ins tân cia. Há, por -
tan to, um hi per ju rí di co com ple to do pon to de vis ta do 
pro ces so de co nhe ci men to. E há tam bém um pro ces -
so de exe cu ção, que é con tro la do mul ti la te ral men te
pe los Esta dos e, quan do há dú vi da, está su je i to tam -
bém ao novo sis te ma de ar bi tra gem que pro cu ra fa zer 
esse con jun to de nor mas ser in ter pre ta do de for ma
mul ti la te ral e não por ação uni la te ral. O que a OMC
con de na, des de o pri me i ro mo men to – e é este o sen -
ti do do seu sis te ma de so lu ção de con tro vér si as –, é o 
self-help, a auto-aju da, que sig ni fi ca, cla ro, para um
país for te, a pos si bi li da de de uma im po si ção co er ci ti va. 

Te mos tido, no âm bi to da OMC, vá ri os ca sos
sub me ti dos à aná li se e apre ci a ção da OMC. O pri me i -
ro dos ca sos, de que eu mes mo pude cu i dar no âm bi -
to da OMC, foi o da ga so li na re for mu la da. Esse é um
caso em que, de um lado, es tá va mos nós e a Ve ne zu -
e la e, de ou tro, os Esta dos Uni dos. Ale gá va mos que
os Esta dos Uni dos es ta vam, de ba i xo da idéia de uma
pro te ção am bi en tal, im pon do aos ex por ta do res bra si -
le i ros e ve ne zu e la nos cri té ri os e exi gên ci as téc ni cas
que não im pu nham aos pro du to res lo ca is, e que isso
cons ti tu ía uma dis cri mi na ção não ace i tá vel com base
nas re gras da OMC. Por tan to, não se tra ta va de um
tema am bi en tal, mas de um tema de dis cri mi na ção
co mer ci al. Ga nha mos e ven ce mos esse caso, e as
ex por ta ções de ga so li na hoje do Bra sil são im por tan -
tes na pa u ta do nos so co mér cio ex te ri or. Esse foi o
pri me i ro caso por nós apre sen ta do, o qual ven ce mos
e de cu jos re sul ta dos es ta mos nos be ne fi ci an do até
hoje.

Há um ou tro caso im por tan te que so li ci ta mos e
que diz res pe i to a pro du tos de car ne de aves. Tra ta -
va-se da in ter pre ta ção da cota que a União Eu ro péia
ti nha con ce di do para ex por ta ção de car ne de fran go
bra si le i ra por con ta de um acor do re sul tan te de um
an te ri or con ten ci o so, que era o das ole a gi no sas. Não
ga nha mos in te i ra men te esse caso, mas uma par te
dele no que di zia res pe i to à ad mi nis tra ção do sis te ma

de co tas, o que para nós é im por tan te, ten do em vis ta
a exis tên cia de co tas ta ri fá ri as no âm bi to da OMC. 

O tema Embra er/Bom bar di er foi hoje am pla -
men te exa mi na do. Não cre io que me re ça, nes te mo -
men to, ma i o res con si de ra ções. 

Há ou tro caso: fo mos aci o na dos pe las Fi li pi nas
em vir tu de de me di das que afe ta vam as im por ta ções
de coco ra la do. As Fi li pi nas ale ga vam que as me di das 
in ter nas to ma das por nós im pe di am a ex por ta ção do
coco ra la do da que le país. Este foi um caso, en fim, em
que tam bém ha via gran de in te res se dos pro du to res
de coco no Bra sil e que nós tam bém ven ce mos.
Enfim, men ci o no es ses ca sos – para não men ci o nar
to dos – a fim de in di car es tes as pec tos re le van tes.

Qu an to ao tema da Alca, que ro, con clu in do, di -
zer que exis te um co mi tê co or de na dor de ne go ci a -
ções no âm bi to do Ita ma raty, que en vol ve todo o Go -
ver no e a so ci e da de ci vil, está aber to a or ga ni za ções
não-go ver na men ta is e é um es for ço que es ta mos fa -
zen do em con jun to para ten tar es cla re cer qual é o
ma i or in te res se na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Ber nar do Ca bral, V. Exª tem mais dois mi nu tos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, es tou sa tis fe i to. Vou dar opor tu ni da de aos 
de ma is emi nen tes Se na do res, mas gos ta ria de re gis -
trar a gen ti le za do emi nen te Se na dor Fran ce li no Pe -
re i ra, que me ce deu o seu lu gar na ins cri ção, po den do 
eu fa lar em se gun do lu gar.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias,
pelo tem po de cin co mi nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, Sr. Mi nis tro Cel so La fer, o tem po é cur to, por -
tan to se rei bas tan te ob je ti vo.

Sou au tor de um re que ri men to que pro põe a vin -
da do Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, exa ta men te para
que pos sa mos tra tar do as sun to do em bar go da car -
ne bra si le i ra pelo Ca na dá de for ma mais es pe cí fi ca.
Há al guns Srs. Se na do res que en ten dem que a ma ni -
fes ta ção de V. Exª foi tão cla ra, que po de ría mos até
aguar dar ou tra opor tu ni da de para ou vir S. Exª.

Mas te nho em mãos, Sr. Mi nis tro, uma no tí cia da 
Agên cia Esta do, de hoje, que, em re su mo, diz o se -
guin te: ”Ca na dá não re to mou im por ta ções. Ape sar da 
sus pen são do em bar go, os ca na den ses não es tão
com pran do car ne bra si le i ra, ale gan do ques tões bu ro -
crá ti cas“.
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A mi nha pri me i ra per gun ta é se isso é ver da de i -
ro, por que tal afir ma ção foi fe i ta por uma fun ci o ná ria,
aliás, a Se cre tá ria de Co mér cio Exte ri or do Mi nis té rio
do De sen vol vi men to, Lytha Spín do la. Ela dis se: “Eles
ale gam ques tões bu ro crá ti cas”. E, per gun ta da so bre
se isso é um si nal de má von ta de, res pon deu: “Tudo
in di ca que sim”.

Então, pa re ce-me, Mi nis tro Cel so La fer, que o
pro ble ma ain da con ti nua, em bo ra de ou tra for ma, por -
que o Ca na dá não está im por tan do car ne. E fi cou,
sim, um gran de pro ble ma de ima gem para o Bra sil. A
nos sa ima gem foi cons tru í da ao lon go de uma his tó -
ria. O con ce i to in ter na ci o nal é o de que a nos sa car ne
é pra ti ca men te or gâ ni ca, por que pro du zi da a par tir de 
ca pim. Não uti li za mos aqui fa ri nha de car ne, nem fa ri -
nha de os sos, no en tan to fo mos ata ca dos por esse
em bar go, no sen ti do de des mo ra li zar o Bra sil em todo 
o mer ca do in ter na ci o nal. Assim, a se gun da per gun ta
é exa ta men te esta: o que está fa zen do o Go ver no bra -
si le i ro para re cons tru ir a ima gem do Bra sil no mer ca -
do in ter na ci o nal?

Sr. Mi nis tro, o pró prio Mi nis tro Mar cus Vi ní ci us
Pra ti ni de Mo ra es tem afir ma do vá ri as ve zes, e eu já
ouvi V. Exª afir mar tam bém, que hou ve com pe tên cia
do Go ver no no tra to da ques tão. Aliás, faço, ago ra,
uma ma ni fes ta ção que de ve ria ter fe i to no iní cio da
mi nha in ter ven ção: re co nhe ço a com pe tên cia que o
Go ver no bra si le i ro teve – até o Pre si den te da Re pú bli -
ca agiu pes so al men te – para que a sus pen são do em -
bar go do Ca na dá ocor res se em pou cos dias. É pre ci -
so con si de rar, re pi to, que o Go ver no bra si le i ro foi mu i -
to com pe ten te nes te even to. 

No en tan to, per gun to se há a pers pec ti va de o
Bra sil en fren tar, nos pró xi mos anos, no vos em ba tes.
Sabe-se que o Bra sil re pre sen ta, sim, uma ame a ça
aos pa í ses pro du to res e ex por ta do res, já que está
con quis tan do mer ca dos – com a aber tu ra da eco no -
mia chi ne sa, con for me pro cla ma do, a Chi na se tor na -
rá um gran de mer ca do con su mi dor. O Go ver no bra si -
le i ro está se pre pa ran do para isso? Fal ta es tru tu ra
téc ni ca – re fi ro-me mais es pe ci fi ca men te à área da
sa ni da de ani mal e ve ge tal – como a que foi di zi ma da
no Go ver no do Fer nan do Col lor, quan do da ex tin ção
da Ema ter nos Esta dos? O Go ver no bra si le i ro está
pen san do em re cons tru ir essa gran de es tru tu ra téc ni -
ca para en fren tar os pró xi mos em ba tes?

De mi nha par te, Sr. Mi nis tro, eu fi ca ria sa tis fe i to
com es sas res pos tas, mes mo por que há a gran de ex -
pec ta ti va de não ape nas re cu pe rar mos o mer ca do,
mas tam bém de o am pli ar mos em fun ção dos pro ble -
mas ocor ri dos na Ingla ter ra e na Fran ça. Evi den te -

men te, só va mos am pli ar mer ca dos, se tra tar mos
essa ques tão da sa ni da de com mu i to ca ri nho, com
mu i to cu i da do. Até faço uma so li ci ta ção ao Go ver no:
se a res pos ta ain da for ”não“, que ela seja mo di fi ca da
nos pró xi mos dias, para que ele pos sa to mar suas ini -
ci a ti vas. 

Pro pus, Mi nis tro, a cri a ção, nas Emba i xa das, de 
um adi do co mer ci al, por que vá ri os Se na do res – não
ape nas eu – dis se ram que, mu i tas ve zes, em suas vi -
a gens, ob ser vam que não há nas Emba i xa das in for -
ma ções su fi ci en tes no que se re fe re ao mer ca do re gi -
o nal. E es sas in for ma ções se ri am mu i to im por tan tes
para que o Bra sil ga nhas se mais es pa ço no mer ca do
in ter na ci o nal. Fiz essa pro pos ta, até apre sen tei um
pro je to de lei, mas cre io que o Exe cu ti vo de ve ria to -
mar essa ini ci a ti va. Per gun to tam bém se há essa in -
ten ção por par te do Exe cu ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Sr. Se na dor 
Osmar Dias, que ro, ini ci al men te, agra de cer a V. Exª
pe las pa la vras ge ne ro sas com as qua is re co nhe ceu o 
es for ço do Go ver no bra si le i ro, no seu con jun to, no tra -
to des sa ques tão. Vin do de V. Exª, que é um ho mem
que co nhe ce os te mas da agri cul tu ra e da cri a ção de
gado, é uma ex pres são de apre ço que re gis tro com
mu i ta sa tis fa ção. 

Pas so a ten tar res pon der às di ver sas ques tões
que V. Exª me apre sen tou. A pri me i ra de las, a mais
pre men te, é a in da ga ção so bre qual é exa ta men te a
si tu a ção hoje exis ten te no Ca na dá. 

Nes se sen ti do, te nho o pra zer de po der tran qui -
li zá-lo. Vou ler para V. Exª o te le gra ma que re ce bi,
hoje, no Ita ma raty, an tes de vir para cá.

Diz o te le gra ma do Emba i xa dor Hen ri que Val le: 

Con for me an te ci pei no te le gra ma a
que faço adi ta men to, a Ca na di an Food
Inspec ti on Agency, emi tiu co mu ni ca do, da ta -
do de sex ta-fe i ra, dia 9, em que in for ma que 
”im por ted pro ducts con ta i ning Bra zi li an beef 
– pro du tos im por ta dos con ten do car ne bra -
si le i ra – as lis ted in the at ta ched ta ble – de
acor do com a ta be la ane xa – have been as -
ses sed as safe for con sump ti on – fo ram
con si de ra das se gu ras para o con su mo –
and are now be ing re tur ned to the mar ket
pla ce at the re ta il le vel“ – es tão re tor nan do
ao mer ca do no pla no do va re jo.

Em ou tras pa la vras, essa pre o cu pa ção le gí ti ma
so bre se to das as me di das bu ro crá ti cas es ta vam su -
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pe ra das está, ago ra, es cla re ci da com esse co mu ni -
ca do de sex ta-fe i ra, que já está cir cu lan do.

Por tan to, quan to à sua pri me i ra in da ga ção, pos -
so di zer-lhe que esse tema está re sol vi do no mo men -
to e é im por tan te por que diz res pe i to não tan to às ex -
por ta ções que fa ze mos para o Ca na dá, que não são
tão ex pres si vas, mas que di zem res pe i to so bre tu do
ao se gun do pon to co lo ca do por V. Exª, que é o tema
da ima gem da car ne bra si le i ra no ex te ri or e do de sa -
fio que re pre sen ta não só man ter essa ima gem, mas
fa zer des ta ima gem um ins tru men to da pre sen ça da
car ne bra si le i ra no mer ca do ex ter no.

É evi den te, hoje em dia, que haja uma pre o cu -
pa ção do con su mi dor com a qua li da de da car ne que
con so me. É cla ro que um País como o nos so, onde o
gado é cri a do de for ma ex ten si va, em que a ali men ta -
ção é de ori gem ve ge tal, onde não há ex pe riên cia,
tra di ção ou gos to na uti li za ção de ra ção de ori gem
ani mal ou de pro te í na ani mal, tem, por de fi ni ção, um
po ten ci al enor me de trans mi tir para os mer ca dos in -
ter na ci o na is a idéia do ”boi ver de“, do boi eco lo gi ca -
men te apro pri a do.

Então, nes se sen ti do, há um de sa fio gran de,
não só do Go ver no bra si le i ro, mas tam bém dos pro -
du to res bra si le i ros, de as se gu ra rem, pe las con di ções 
em que ope ram e tra ba lham, esta di men são qua li ta ti -
va que tem a car ne bra si le i ra e a re le vân cia de se fa -
zer um mar ke ting que te nha esse com po nen te como
um dos in gre di en tes im por tan tes do seu su ces so co -
mer ci al.

Vejo, nes te es for ço de re cons tru ção de ima gem, 
algo que deve ser mu i to tra ba lha do pelo Go ver no bra -
si le i ro e pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra.

V. Exª é o res pon sá vel pela con vo ca ção do Mi -
nis tro Pra ti ni de Mo ra es, que virá aqui ama nhã. Nin -
guém me lhor do que o Mi nis tro para dar a V. Exª o re -
sul ta do da ava li a ção que S. Exª faz des sas ne ces si -
da des, por que S. Exª tem fe i to um tra ba lho mu i to in -
ten so jun to à Co mis são da União Eu ro péia, para li dar
com o tema da me lho ria da clas si fi ca ção do ris co da
car ne bra si le i ra, o que é im por tan te para o Mer ca do
Eu ro peu, mer ca do esse que está afe ta do pre ci sa -
men te pela cri se da vaca lou ca, as sim como ou tras
cri ses fi tos sa ni tá ri as, como a da af to sa.

Toda a aná li se ob je ti va que se pode fa zer do
pro ble ma des se mer ca do é que as po lí ti cas de sus -
ten ta ção agrí co la e pe cuá ria da União Eu ro péia le va -
ram os eu ro pe us à cri a ção, em es ca la ma i or do que
se ria re co men dá vel, de gado, e eles, pe las pró pri as
con di ções, ti ve ram que se va ler des ses mé to dos, que
se re ve la ram de sas tro sos.

Vejo que o si nal in di ca que o meu tem po está es -
go ta do, mas te nho a con vic ção de que, nes ta ma té ria, 
o Mi nis tro Pra ti ni po de rá, em nome do seu Mi nis té rio
e do Go ver no, dar ex pli ca ções adi ci o na is.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, en ten den do a opor tu ni da de que que rem ter
ou tros Se na do res de fa zer as suas per gun tas, abro
mão do meu tem po.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, por cin co
mi nu tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, Sr. Mi nis tro, é im por tan te tê-lo aqui no Se -
na do da Re pú bli ca, em bo ra o fato que te nha ge ra do a
con vo ca ção de V. Exª es te ja de cer ta for ma su pe ra do.
A pre o cu pa ção que te nho, nes te mo men to, é a dis pu -
ta co mer ci al do Bra sil com o Ca na dá com re la ção à
Embra er e à Bom bar di er. 

Per ce bo que, nes sa dis pu ta, o Go ver no bra si le i -
ro, es pe ci al men te o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so foi mu i to fir me, de ter mi na do e, em suas afir -
ma ções, em de ter mi na da cir cuns tân cia, che gou a fa -
lar em guer ra. Cre io que Sua Exce lên cia agiu re fle tin -
do aqui lo que a so ci e da de bra si le i ra es ta va sen tin do
no mo men to. 

Gos ta ria de sa ber de V. Exª, Sr. Mi nis tro, as ra -
zões que a Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio está
dan do ao Ca na dá. Em todo esse con ten ci o so, que
dura qua se 5 anos, o Ca na dá tem sem pre ga nho jun -
to à Orga ni za ção Mun di al do co mér cio. O que me as -
sus ta é o Pro gra ma Bra si le i ro de Incen ti vo à Expor ta -
ção, o Pro ex. Não o co nhe ço a fun do, mas, o pró prio
dis cur so de V. Exª traz uma pre o cu pa ção que eu gos -
ta ria de ver es cla re ci da. 

O Ca na dá afir ma que o Go ver no bra si le i ro dá
sub sí di os ina ce i tá ve is, di an te do que de ter mi na a
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio. Por sua vez, o
Bra sil des co bre que, de al gu ma for ma, o Ca na dá tam -
bém sub si dia a sua em pre sa Bom bar di er. Ten ta-se
che gar a um acor do, ten ta-se me lho rar os seus pro -
gra mas, para que am bos es te jam de acor do com a
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio. Pa re ce que o Ca -
na dá atin ge aqui lo que a Orga ni za ção quer. O Bra sil
te i ma em não atin gir. No mo men to qua se fi nal das ne -
go ci a ções – aí é que vem a mi nha pre o cu pa ção
–,uma das co i sas que o Ca na dá não ace i ta é o fi nan -
ci a men to, com pra zos má xi mos de 10 anos e co ber tu -
ra má xi ma de 85% do va lor da ope ra ção, di zen do que
o Bra sil não pode fi nan ci ar com ju ros aba i xo dos ju ros 
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de mer ca do in ter na ci o nal. Pa re ce que o Bra sil te i ma
em con ti nu ar a fazê-lo, e o Ca na dá, re cen te men te,
con se guiu au to ri za ção para re ta li ar o Bra sil, co bran -
do ta ri fas de im por ta ção de pro du tos bra si le i ros de
até 100%, ou até to mar ou tras me di das res tri ti vas,
num va lor até R$233 mi lhões, por seis anos con se cu -
ti vos. 

O Ca na dá está au to ri za do, pela Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio, a pu nir o Bra sil, a co lo car ta ri -
fas de até 100%, por seis anos con se cu ti vos, numa
de mons tra ção cla ra de que a Orga ni za ção Mun di al
do Co mér cio con de na o sub sí dio que é dado à em -
pre sa Embra er.

Qu e ro sa ber três co i sas. 
O Ca na dá che gou a au men tar es sas ta ri fas?
Por que o Ca na dá par tiu para uma ati tu de que

pa re ce mais gra ve, ou seja, uma ope ra ção de di fa ma -
ção de um pro du to bra si le i ro de ex por ta ção, que é a
car ne, para pre ju di car não ape nas o que eles com pra -
vam, por que US$5 mi lhões não é gran de co i sa, mas o 
que essa ati tu de po de ria re fle tir nes se pro du to bra si -
le i ro? Eu que ria en ten der: o Ca na dá che gou a uti li zar
essa per mis são da Orga ni za ção Mun di al do Co mér -
cio de au men tar em até 100% a ta ri fa dos pro du tos
bra si le i ros, ou par tiu para essa ou tra ati tu de, que tra -
ria, evi den te men te, um pre ju í zo mu i to ma i or?

V. Exª pode ex pli car me lhor o é que o Pro ex está
fa zen do em fa vor da Embra er? 

Qu an do me lem bro do Pro er, que so cor reu to -
dos os ban cos que fa li ram e até hoje não tem ne nhum 
ban que i ro pre so, e o pró prio Go ver no con fes sa pre ju -
í zos da or dem de R$ 13 bi lhões com o Pro er, fico as -
sus ta do com esse Pro ex com re la ção à Embra er.

Eu que ria sa ber, gos ta ria que V. Exª nos ex pli -
cas se que ta ma nho sub sí dio é esse que a OMC con -
de na, pe remp to ri a men te, por qua tro anos se gui dos, e 
o Bra sil te i ma em con ti nu ar dan do esse sub sí dio de
va lor, ao que pa re ce, mu i to alto. O Ca na dá que ria que
a co ber tu ra má xi ma fos se de 85% do va lor da ope ra -
ção, que, no nos so en ten di men to, já é um sub sí dio
ex tre ma men te ele va do, que os ju ros não fos sem me -
no res do que os ju ros do mer ca do in ter na ci o nal, o
que sig ni fi ca que o Bra sil está fi nan ci an do ex por ta ção 
com ju ros mu i to me no res do que o do mer ca do in ter -
na ci o nal. Pelo me nos é o que dá para con clu ir mos do
seu dis cur so. E em re la ção ao pra zo de dez anos, pa -
re ce que o Bra sil está fi nan ci an do com pra zo su pe ri or 
a isso.

Gos ta ria que V. Exª es cla re ces se, por que temo
os exa ge ros de sub sí di os a gran de em pre sas, a ban -
que i ros etc, que o Go ver no tem pro por ci o na do . 

Esses es cla re ci men tos se ri am im por tan tes para 
os Se na do res.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Mi nis tro Cel so La fer, pelo pra zo de
cin co mi nu tos.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Sr. Se na dor 
Ade mir Andra de, agra de ço as per gun tas fe i tas. 

Co me ço por res pon der a sua pri me i ra ques tão,
que é a mais sim ples de res pos ta e que se tra duz em
um não. Quer di zer, as re ta li a ções au to ri za das pela
OMC não fo ram pos tas em prá ti ca pelo Ca na dá, o
que sig ni fi ca que, des se pon to de vis ta, o as sun to
está pen den te. Eles têm uma au to ri za ção. Essa au to -
ri za ção é uma fa cul da de, e eles não a uti li za ram. Nes -
sa área de re ta li a ções au to ri za das sem pre tem ha vi -
do ne go ci a ções com o ob je ti vo de evi tá-las ou de al -
can çar ou tros mé to dos ne go ci a is que pos sam di ri mir
a si tu a ção, co i sa que até ago ra não foi fe i ta.

V. Exª me per gun ta so bre o Pro ex e so bre a po si -
ção ca na den se em re la ção ao as sun to. Gos ta ria de
apro ve i tar a opor tu ni da de para men ci o nar aqui no
Se na do qua is são os pro gra mas ca na den ses de apo -
io às ex por ta ções de ae ro na ves, que são pre ci sa -
men te o ob je to do nos so pro ces so em re la ção ao Ca -
na dá. São qua tro os pro gra mas ca na den ses que nós
es ta mos ques ti o nan do.

O pri me i ro de les está as so ci a do ao Export De -
ve lop ment Cor po ra ti on, que é uma agên cia ofi ci al de
cré di to do go ver no ca na den se que ad mi nis tra vá ri os
pro gra mas de as sis tên cia à ex por ta ção. O Bra sil
ques ti o nou a com pa ti bi li da de des se pro gra ma com o
acor do de sub sí di os da OMC. Nele, de for ma re gu lar
ou epi só di ca, de pen den do do caso, ha via in dí ci os de
sub sí di os pro i bi dos, seja de fi nan ci a men tos di re tos,
seja de ga ran ti as de em prés ti mo, seja de ga ran ti as de 
va lor re si du al da ae ro na ve em ope ra ções de cré di to,
seja de par ti ci pa ção aci o ná ria des sa agên cia ofi ci al
em SPC – spe ci al pur po ses com pa ni es -, en tre as
qua is a cha ma da CRG Ca pi tal, es ta be le ci da jun ta -
men te com a Bom bar di er. Este é o pri me i ro pro gra ma.

Se gun do pro gra ma. Nós ques ti o na mos a Ca na -
da Account, uma con ta es pe ci al do go ver no ca na den -
se, ad mi nis tra da pela agên cia EDC – Export De ve lop -
ment Cor po ra ti on – e uti li za da em ope ra ções de ca rá -
ter si gi lo so para au xi li ar ven das ti das como de ”in te -
res se na ci o nal“ para o go ver no ca na den se. São ope -
ra ções cuja en ver ga du ra ou ris co não per mi tem en -
qua dra men to nas de ma is ca te go ri as.

Ter ce i ro pro gra ma: Tech no lo gi cal Part ners hip
do Ca na dá. Pro gra ma ad mi nis tra do pelo go ver no ca -
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na den se, pelo qual são ca na li za dos re cur sos para as
em pre sas pri va das – en tre elas a Bom bar di er, que foi
uma das prin ci pa is be ne fi ciá ri as – para fins de pes -
qui sa e de sen vol vi men to de pro du tos pró xi mos do es -
tá gio de co mer ci a li za ção. O re em bol so des ses re cur -
sos era con di ci o na do ao êxi to do pro du to fi nal em
ven das ao ex te ri or. 

Fi nal men te, tem-se o Inves tis se ment Qu e bec,
pro gra ma ad mi nis tra do pelo go ver no da pro vín cia de
Qu e bec pelo qual, até onde foi pos sí vel apu rar, po -
dem ser con ce di das ga ran ti as a em prés ti mos, ga ran -
ti as de va lor re si du al, ga ran ti as aci o ná ri as e first loss 
de fi ci ency gua ran ti es. 

Nas ações mo vi das pelo Bra sil con tra o Ca na dá
no âm bi to da OMC foi pos sí vel ob ter a con de na ção do
Ca na da Account e da Tech no lo gi cal Part ners hip do
Ca na dá, ten do o go ver no ca na den se sido obri ga do a
al te rar a ope ra ção des ses dois pro gra mas.

O Tech no lo gi cal Part ners hip Ca na da já foi al te -
ra do, po rém o Ca na da Account ain da não, por de pen -
der de apro va ção le gis la ti va.

As ope ra ções da EDC, que men ci o nei em pri -
me i ro lu gar, não fo ram en qua dra das como sub sí di os
pro i bi dos por oca sião do pri me i ro pa nel, por não te -
rem sido ob ti das, não obs tan te o ex ten so le van ta men -
to re a li za do, pro vas.

No pa i nel on tem es ta be le ci do pelo ór gão de so -
lu ção de con tro vér si as a pe di do do Bra sil se rão no va -
men te ques ti o na das a Ca na da Account e a EDC. Re -
cor de-se que, em ja ne i ro des te ano, o go ver no ca na -
den se anun ci ou pu bli ca men te que es ta ria for ne cen do 
sub sí di os a Bom bar di er em uma ope ra ção de for ne ci -
men to de ae ro na ves à com pa nhia aé rea nor te-ame ri -
ca na Air Wins con sin sob a ale ga ção de que se tor na -
ra ne ces sá rio ni ve lar os ter mos de con cor rên cia com
a Embra er. E foi a par tir des sa de cla ra ção que o Bra sil 
re a briu a ques tão na OMC.

So bre o Pro ex, que me re ce ria uma dis cus são
mais apro fun da da, in clu si ve por ou tras áre as do go -
ver no que so bre ele têm mais res pon sa bi li da de,
como a área eco nô mi ca, per mi to-me ape nas di zer
que o fi nan ci a men to de ae ro na ves, em to dos os pa í -
ses, é um fi nan ci a men to de lon go pra zo e que a
OCDE es ta be le ce nes se sen ti do, como par te do seu
en ten di men to ge ral, que a li mi ta ção de cré di to deve
ser de 85% do va lor do con tra to e que o pra zo deve
va ri ar de cin co anos para dez anos para os de ma is
pa í ses, en tre os qua is nós nos in clu í mos.

Isso ape nas para di zer que não vejo ne nhu ma
re la ção en tre o Pro ex e o Pro er. O Pro ex é uma per fe i -
ta men te ade qua da uti li za ção, por par te do Go ver no

bra si le i ro, dos ins tru men tos de cré di to à ex por ta ção,
com pa tí ve is, no nos so en ten der, com aqui lo que exis -
te no pla no in ter na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re tor -
no a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, pelo pra zo
de dois mi nu tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Mi nis -
tro, te nho mu i ta con fi an ça em nos so País, por que o
Bra sil é re al men te um gran de país. É um país onde há 
mu i ta de si gual da de so ci al, mas tem um po ten ci al fan -
tás ti co, ini gua lá vel. So mos um mer ca do con su mi dor
de 169 mi lhões de bra si le i ros, e o Ca na dá, que tem
31 mi lhões de con su mi do res, não tem, tal vez, po de -
res para bri gar co nos co, em bo ra seja um dos pa í ses
mais ri cos do nos so pla ne ta.

Qu e ro di zer com isso que te mos for ça para qual -
quer dis pu ta, sob to dos os as pec tos, por que, den tro
do nos so ter ri tó rio, es tão inú me ras mul ti na ci o na is
que dão, evi den te men te, lu cro aos pa í ses cha ma dos
de sen vol vi dos, do Pri me i ro Mun do.

Enten do que V. Exª tal vez não te nha con di ções
de es cla re cer a mi nha in da ga ção por não ser da área
eco nô mi ca. Con fes so que a par tir de seu de po i men to, 
eu me pre o cu pa rei mais com a ques tão e es tu da rei
mais a fun do o pro ces so. 

O Bra sil está sen do con de na do, por ca u sa do
Pro ex. Ima gi no que o Pro ex aten da aos in te res ses de
to das as ex por ta ções bra si le i ras e não ape nas às da
Embra er. Não sei se no caso da Embra er há uma di fe -
ren ci a ção, uma fa ci li ta ção no que se re fe re a pra zos,
a ju ros etc. Mas o que está acon te cen do no caso do
Pro ex com re la ção à Embra er po de rá, logo em se gui -
da, ser ques ti o na do por qual quer país do mun do jun to 
à Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio e a al ter na ti va
se ria a mes ma que está ocor ren do ago ra.

Fica aqui a mi nha pre o cu pa ção. Eu gos ta ria que 
V. Exª, em sen do um ho mem de Go ver no, pu des se
tra zer mais es cla re ci men tos ao Ple ná rio do Se na do,
tal vez com uma con sul ta ao Mi nis tro Ma lan, so bre o
tipo de fi nan ci a men to que está sen do fe i to, o tipo de
sub sí dio que está sen do con ce di do à Embra er, se ele
é co mum a to das as em pre sas que ex por tam ou se é
ape nas para o caso es pe cí fi co da Embra er.

Para fi na li zar, eu que ria que V. Exª fi zes se al -
guns es cla re ci men tos. O Ca na dá, que tem to dos
esse pro gra mas que fa ci li tam a Bom bar di er, fez al gu -
mas mo di fi ca ções que a Orga ni za ção Mun di al do Co -
mér cio apro vou. No caso do Bra sil, con ti nua sem
apro va ção e con ti nua sen do per mi ti da a pu ni ção com
ta ri fas so bre pro du tos ex por ta dos para o Ca na dá.
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Errou a Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio ou
está cer ta? Eu gos ta ria que V. Exª te ces se con si de ra -
ções so bre o jul ga men to da OMC.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re tor -
no a pa la vra ao Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Sr. Se na -
dor, evi den te men te, é co nhe ci do por V. Exª o fato de
que o Bra sil é um país com ca pa ci da de de en fren tar e
li dar com os de sa fi os que se co lo cam para os nos sos
pro du tos e as nos sas em pre sas no mer ca do in ter na -
ci o nal. E é isso, aliás, que o Go ver no vem fa zen do, em 
sin to nia com a so ci e da de bra si le i ra.

No que diz res pe i to ao Pro ex, eu di ria a V. Exª
duas ou três co i sas, por que tra ta-se de um tema de
gran de es pe ci fi ci da de téc ni ca. O Pro ex está dis po ní -
vel para to das as ex por ta ções bra si le i ras. Os cri té ri os
do Pro ex va ri am de acor do com a na tu re za do pro du -
to. A ex por ta ção de uma ae ro na ve não é a mes ma co -
i sa que a ex por ta ção de um pro du to pri má rio, que tem 
con su mo mu i to rá pi do. Não é, tam bém, a mes ma co i -
sa que a ex por ta ção de um bem du rá vel ou de equi -
pa men tos ou bens de ca pi tal, que têm, pela pró pria
na tu re za de mer ca do, uma sé rie de ca rac te rís ti cas.

Como sabe V. Exª, exis te, como par te do pro -
ces so de ex por ta ção – e o cré di to é um in gre di en te in -
dis pen sá vel da po lí ti ca ex por ta do ra –, uma po lí ti ca
vol ta da para as se gu rar cré di tos. É ló gi co que pa í ses
que têm aces so a um cré di to mais fá cil têm con di ções 
com pe ti ti vas su pe ri o res às da que les pa í ses cuja re a -
li da de eco nô mi co-fi nan ce i ra im põe ta xas de ju ros
mu i to al tas. Não se com pre en de ria, por exem plo, o al -
can ce do in ves ti men to por tu guês e es pa nhol no Bra -
sil, não fora a pos si bi li da de dos in ves ti do res por tu -
gue ses e es pa nhóis de aces so ao mer ca do do euro
em con di ções apro pri a das para fi nan ci a men tos de
pra zo mu i to mais lon go. 

O Pro ex tem uma sé rie de cri té ri os de di fe ren ci -
a ção que obe de cem à ló gi ca de cada um des ses mer -
ca dos. Isso é ob je to de um en ten di men to cla ro no pla -
no in ter na ci o nal. Exis te um acor do da OCDE, que jus -
ta men te deu mar gem à nota de ro da pé no acor do de
sub sí di os, que é ob je to des ta nos sa dis cus são, so bre
fi nan ci a men tos às ex por ta ções. E esse gen tle men’s
agre e ment da OCDE obe de ce à li nha da es pe ci fi ci -
da de dos mer ca dos. No caso de ae ro na ves para o
Bra sil, a vi são co mum são 85% de li mi ta ção do cré di -
to e um pra zo de dez anos. Nin guém dis cu te isso. O
que se dis cu te é o me ca nis mo de equa li za ção. E é
este que se im põe, se o Bra sil de se ja ter pre sen ça
com pe ti ti va no pla no in ter na ci o nal, por que ne nhum
ex por ta dor bra si le i ro, da das as con di ções de ju ros

hoje exis ten tes no Bra sil, terá con di ções de com pe tir
com uma em pre sa do Ca na dá, cujo aces so a cré di to
ba ra to é in com pa ra vel men te su pe ri or ao que pode
ob ter a Embra er no Bra sil e no ex te ri or. 

Con for me si na li za a lâm pa da, este é um tema a
res pe i to do qual não pos so mais avan çar em vir tu de
do pra zo que se es go ta.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Inter ven -
ção fora do mi cro fo ne.) – E a OMC?

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Essa é uma 
re fle xão ain da mais am pla. Qu an do eu cur sa va a Fa -
cul da de de Di re i to, ha via um gran de pro fes sor de Di -
re i to Pe nal, o Pro fes sor Noé Aze ve do, que acon se lha -
va aos seus alu nos a se guin te nota de pru dên cia: ”ad -
vo ga do fala nos au tos“. Não ter mi na mos ain da o pro -
ces so; es ta mos dan do con ti nu i da de a ele. Na mi nha
ava li a ção, a de ci são da OMC em re la ção ao Bra sil é
er ra da. É a mi nha opi nião! E eu po de ria na tu ral men te
jus ti fi cá-la de ma ne i ra mais pre ci sa, como de ve ria fa -
zer em ter mos ju rí di cos. Tam bém te nho dú vi das
quan to à re ta li a ção, pois en ten do que, tal como con -
ce bi da pelo ór gão da OMC que so bre ela de li be rou,
con fi gu ra um con ten ci o so de le ga li da de, quan do o
que cabe na OMC é um con ten ci o so vol ta do para o
ba lan ce a men to de equi lí bri os e de in te res ses re cí pro -
cos que não se vêem aten di dos por uma re ta li a ção
des sa na tu re za.

V. Exª, Sr. Se na dor, há de per mi tir que en cer re
por aqui o que po de ria ser uma aná li se mais lon ga a
res pe i to do tema.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to, pelo tem po de
cin co mi nu tos.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Sr. Mi nis tro Cel so La -
fer, em pri me i ro lu gar, que ro cum pri men tar V. Exª pelo 
bri lhan te tra ba lho que de sem pe nhou à fren te da
Emba i xa da bra si le i ra em Ge ne bra e pelo tra ba lho fe i -
to jun to à Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio. Pude
acom pa nhar de per to os gran des im pas ses, as gran -
des di fi cul da des, as tur bu lên ci as que o ca pi ta lis mo
na tu ral men te gera num pro ces so de re la ção co mer ci al.
Eu que ro cum pri men tá-lo pela agi li da de e pe las me di -
das enér gi cas to ma das por V. Exª e pelo Mi nis tro Pra -
ti ni de Mo ra es, e na tu ral men te pelo Go ver no bra si le i -
ro, nes se epi só dio dos em bar gos da car ne bra si le i ra
pelo Ca na dá, pe los Esta dos Uni dos e pelo Mé xi co.

Nós sa be mos que a re a ção do po der pú bli co se -
gu ra men te foi im por tan te, as sim como o foi a re a ção
da so ci e da de ci vil – as so ci e da des or ga ni za das, as
en ti da des li ga das ao se tor ru ral, as en ti da des e em -
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pre sas li ga das ao se tor de pro ces sa men to de car ne.
A so ci e da de bra si le i ra se sen tiu ofen di da no pro ces so 
que foi ins ta la do, e a ação de V. Exª, as su min do na -
que les dias o Mi nis té rio, foi im por tan te.

Re gis tran do que as in for ma ções pres ta das por
V. Exª em re la ção ao epi só dio do em bar go da car ne
fo ram bas tan te es cla re ce do ras, gos ta ria de tra zer um
tema que nos cha ma aten ção. Aliás, pe di ram-me re -
cen te men te as li de ran ças e pro du to res ru ra is que
abor das se o as sun to que vem mu i to pró xi mo à pe -
cuá ria de cor te, que é a pe cuá ria de le i te. Nós sa be -
mos das di fi cul da des do re la ci o na men to da pe cuá ria
de le i te bra si le i ra. A im por ta ção de le i te no Bra sil ex -
ce de os li mi tes da ra ci o na li da de, e há sus pe i ta de tri -
an gu la ção. Qual é a vi são de V. Exª em re la ção à pos -
sí vel tri an gu la ção e qua is as ações que o Go ver no
bra si le i ro po de ria to mar em re la ção a isso? Cres ce -
mos a cada mo men to, o pro du tor bra si le i ro me lho ra a
sua pro du ção, a sua pro du ti vi da de, a sua qua li da de,
mas não con se gue com pe ti ti vi da de em fun ção dos
ele va dos sub sí di os, es pe ci al men te nos pa í ses eu ro -
pe us e tam bém nos Esta dos Uni dos – prin ci pal men te
nos pa í ses eu ro pe us. Qual é a vi são de V. Exª? Qual é 
o fu tu ro que pode ser vis lum bra do pe los pro du to res
da pe cuá ria le i te i ra bra si le i ra?

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Mi nis tro Cel so La fer. 

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Se na dor
Arlin do Por to, que ro, em pri me i ro lu gar, agra de cer as
suas pa la vras ge ne ro sas em re la ção ao pe río do da
mi nha atu a ção em Ge ne bra, oca sião em que tive a
pos si bi li da de de con tar com a sua pre sen ça no exer -
cí cio de al tas res pon sa bi li da des como Mi nis tro, no
tra to pre ci sa men te des ses gran des de sa fi os que se
co lo cam para a agri cul tu ra bra si le i ra. E como V. Exª é,
não só pela sua ex pe riên cia pro fis si o nal, como sua
ex pe riên cia como Se na dor e como Mi nis tro, um pro -
fun do co nhe ce dor des ses as sun tos, sin to-me mu i to
hon ra do com as per gun tas for mu la das por V. Exª.

Cre io que há um tema com ple xo, que é este da
re la ção en tre a pe cuá ria de cor te e a pe cuá ria de le i -
te, e, no ca pí tu lo da pe cuá ria de le i te, aqui lo que é fe i -
to em ma té ria de sub sí di os à ex por ta ção – sub sí di os
à ex por ta ção de lác te os em ge ral, des de le i te em pó
até pro du tos de ri va dos.

Esse as sun to foi ma té ria de uma re cen te ação
an ti dum ping pro mo vi da pela Con fe de ra ção Na ci o nal
de Agri cul tu ra e sub me ti do aos ór gãos com pe ten tes
do Mi nis té rio do De sen vol vi men to, dis so re sul tou na
apli ca ção de me di das an ti dum ping em re la ção a vá ri -
os pa í ses, ex ce ção fe i ta à Argen ti na que che gou a um 

acor do e pre ços que ba li zou essa si tu a ção de ma ne i -
ra apro pri a da para o pro du tor na ci o nal, como o acor -
do que está em vias de ser con clu í do com o Uru guai,
que tam bém obe de ce a esse mes mo cri té rio, e que
jus ta men te es ta be le ce como pa drão de re fe rên cia
pre ços in ter na ci o na is, o que é uma ma ne i ra de si na li -
zar como po de mos, num caso con cre to, evi tar ris cos
ou par te de ris cos da tri an gu la ção.

No que diz res pe i to ao tema de for ma mais ge ral 
uma das gran des pre o cu pa ções que o Go ver no bra si -
le i ro tem, se gui do tam bém pe los se to res, seja no que
diz res pe i to à ne go ci a ção da ALCA, seja no diz res pe -
i to às ne go ci a ções no âm bi to da OMC em ma té ria de
agri cul tu ra, é o cré di to à ex por ta ção e do fo men to à
pro du ção in ter na.

No caso da União Eu ro péia to dos sa be mos o
que sig ni fi ca e quão gra ve é a po lí ti ca agrí co la co mum 
e as dis tor ções que gera, e no que diz res pe i to aos
Esta dos Uni dos tam bém en ten do que a si tu a ção cri a -
da pela nova le gis la ção nor te-ame ri ca na é, como dis -
se, um po ten ci al des lo ca dor de cer tas po si ções de
mer ca do. 

No tem po em que tive a hon ra de di ri gir a pas ta
do Mi nis té rio do De sen vol vi men to, um dos meus co la -
bo ra do res – um eco no mis ta de alta qua li da de da Uni -
ver si da de Luiz de Qu e i roz, de São Pa u lo, Sr. Mar cos
Ian que – es ta va jus ta men te se de di can do – como
ago ra – a iden ti fi car pre ci sa men te es ses pon tos de
es tran gu la men to. Como V. Exª dis se com toda ra zão,
nes ta área mais im por tan te do que aqui lo que apa re -
ce é aqui lo que está por ba i xo do pano, aqui lo que não 
per ce be mos e que pre ci sa mos iden ti fi car para com -
ba ter. Então, é nes sa li nha que es ta mos pro cu ran do
tra ba lhar, mu i to ci en tes da im por tân cia que V. Exª co -
nhe ce mu i to bem e que, com toda ra zão, su bli nha nas 
ques tões que me co lo cou.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re tor -
no a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Agra de -
ço e me con si de ro sa tis fe i to com as in for ma ções
pres ta das pelo Mi nis tro.

Mu i to obri ga do.

O Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, pelo tem po 
de cin co mi nu tos.

O SR EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te Ja der Bar ba lho, Se nhor Mi nis tro das
Re la ções Exte ri o res Cel so La fer, em dis cur so an te on -
tem, men ci o na do por V. Exª, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so con si de rou in jus tas as re gras da
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio re fe ren tes a sub -
sí di os, des ta can do ”como as re gras da OMC so bre
sub sí di os tra tam igual men te de pa í ses di fe ren tes,
per mi tem in ter pre ta ção des fa vo rá vel“ a pa í ses como
o Bra sil. 

Mais adi an te, re fe rin do-se à ques tão do cré di to
fa vo re ci do, que está na raiz da dis pu ta Embra er/Bom -
bar di er e do nos so con fli to com o Ca na dá, a OMC de -
cla rou ser ”ab sur do“ exi gir que pa í ses me nos de sen -
vol vi dos ”apli quem, em seus fi nan ci a men tos, as mes -
mas ta xas apli ca das pe las eco no mi as mais de sen vol -
vi das“.

Essas ob ser va ções são cor re tas. Essas e ou -
tras re gras da OMC são in jus tas, e de ve ri am mu dar
em uma pró xi ma ro da da de ne go ci a ção mul ti la te ral.
Con tu do, é pre ci so des ta car que o Go ver no bra si le i ro
con tes ta, no caso da Embra er, as sim como no das
pa ten tes far ma cêu ti cas, re gras e cri té ri os aos qua is o
Bra sil ade riu ao fi nal da ro da da Uru guai.

Per gun to: 
1. Essas ex pe riên ci as in fe li zes não su ge rem

que o Go ver no bra si le i ro, em es pe ci al o Ita ma raty,
pre ci sa, no fu tu ro, ne go ci ar acor dos co mer ci a is com
ma i or cu i da do, ma i or com pe tên cia e ma i or pre o cu pa -
ção com o in te res se na ci o nal?

2. Uma ne go ci a ção efi ci en te não pres su põe de -
ba te pú bli co e aber to so bre as ne go ci a ções in ter na ci -
o na is nas qua is o Bra sil está e es ta rá en vol vi do? Pre -
o cu pa par ti cu lar men te a ne go ci a ção da Alca, que
pode ser mu i to pe ri go sa para o Bra sil.

Des se de ba te am plo so bre acor do de peso es -
tra té gi co, não po dem ser ex clu í dos os di plo ma tas bra -
si le i ros, que têm não só a com pe tên cia e a ex pe riên -
cia para ava li ar es sas ques tões, como o di re i to cons ti -
tu ci o nal à li vre ma ni fes ta ção de pen sa men to pre vis ta
o art. 5º, in ci sos IV e IX da Cons ti tu i ção Fe de ral de
1988. Não obs tan te o di re i to ina li e ná vel e in vi o lá vel da 
li ber da de de ex pres são, pen sa men to e in for ma ção
sob qual quer for ma ou ve í cu lo, V. Exª sur pre en deu a
to dos por ten tar, por ato nor ma ti vo, por tan to, in cons ti -
tu ci o nal, ado tar um re gi me de con tro le e au to ri za ção
pré via para as ma ni fes ta ções pú bli cas de di plo ma tas, 
mes mo quan do a tí tu lo pes so al e até, por in crí vel que

pa re ça, quan do pu bli cam tra ba lhos em re vis tas es pe -
ci a li za das ou aca dê mi cas.

Per gun to:
Além de con tra ri ar a sua co nhe ci da tra di ção li -

be ral com essa ati tu de, V. Exª não está pre ju di can do o 
de ba te fran co, trans pa ren te, e bem fun da men ta do de
ques tões es tra té gi cas como as ques tões da Alca, da
OMC e ou tras?

O Go ver no ca na den se, pro va vel men te em fun -
ção de suas for tes li ga ções com a em pre sa Bom bar -
di er, tam bém co me teu o mes mo tipo de abu so. Foi pu -
ni da a ci en tis ta ca na den se, fun ci o ná ria do Mi nis té rio
da Sa ú de, que con si de rou po lí ti ca e não sa ni tá ria a
de ci são de seu go ver no de im por um em bar go à car -
ne bra si le i ra. Se gun do a Veja, não é a pri me i ra vez
que essa ci en tis ta ca na den se so fre pu ni ções e ten ta -
ti va de cen su ra. Há al guns anos qui se ram pro i bi-la de
se ex pres sar pu bli ca men te e ten ta ram sub me ter suas 
opi niões ao cri vo de bu ro cra tas do Mi nis té rio da Sa ú -
de, ten ta ti va se me lhan te que ago ra se está im ple -
men tan do no Bra sil.

Pois bem, o caso foi pa rar na Jus ti ça e a ci en tis -
ta ven ceu, fi can do au to ri za da a dar opi niões pú bli cas
so bre ques tões con si de ra das de in te res se na ci o nal.

A ten ta ti va de puni-la no va men te, ago ra em fe -
ve re i ro, te nho cer te za, terá o mes mo des fe cho. O exa -
me dos arts. 5º e 220 da nos sa Cons ti tu i ção não de i -
xam mar gem a dú vi das quan to ao des fe cho que te ria
ques tão se me lhan te aqui no Bra sil.

Per gun to: como pro fes sor de Di re i to, de vo ca -
ção li be ral, V. Exª terá co ra gem de cer ce ar e pu nir di -
plo ma tas que, sem vi o lar se gre do pro fis si o nal, ob vi a -
men te; sem se va ler de da dos con fi den ci a is, ve nham
a ex pres sar opi niões di ver gen tes das suas so bre
gran des te mas da po lí ti ca ex ter na como a Alca, OMC
e ou tras, ig no ran do a Cons ti tu i ção?

Fri se-se que o ato do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, re cém– di vul ga do, é tão-so men te uma cir -
cu lar, ato nor ma ti vo fun da men ta do em lei an te ri or à
Cons ti tu i ção e por esta não re cep ci o na da.

A es cri to ra Han nah Arendt, que V. Exª co nhe ce
tão bem por ser um dos seus ma i o res ad mi ra do res no 
Bra sil – in clu si ve, como seu co le ga na Fun da ção Ge -
tú lio Var gas, pro fes sor, sei tão bem o quan to V. Exª a
ad mi ra e di vul ga a sua obra no Bra sil , por exem plo,
em O que é po lí ti ca, des ta ca que a li ber da de da ação 
do ho mem en con tra-se in ti ma men te li ga da à pos si bi -
li da de de sua ma ni fes ta ção po lí ti ca. Daí que a ati tu de
do Ita ma raty em res trin gir a ex pres são e ma ni fes ta -
ção do pen sa men to de seus di plo ma tas pro vo ca
amar ra em pro fis si o na is que, por seu ofí cio e ba ga -
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gem in te lec tu al, de ve ri am ser os mais atu an tes na
pre o cu pa ção e aná li se da si tu a ção in ter na ci o nal do
País.

Con clu in do, não acre di ta V. Exª que, para a pró -
pria ela bo ra ção das di re tri zes de po lí ti ca ex ter na, é
fun da men tal que aque les que mais in ten sa men te a
vi vem pos sam exer cer a mais am pla li ber da de de ex -
ter nar as suas opi niões, sem o re ce io de pu ni ção?

Em ho me na gem ao Mi nis tro Cel so La fer, per mi -
ta-me, Sr. Pre si den te, ler bre ves pa la vras da pró pria
Han nah Arendt so bre a ques tão da li ber da de de ex -
pres são: ”A li ber da de de ex ter nar opi nião, o di re i to de
ou vir opi niões de ou tros e de tam bém ser ou vi do, que
para nós cons ti tui tam bém par te in dis pen sá vel da li -
ber da de po lí ti ca, su plan tou a li ber da de não em con -
tra di ção com ela, mas que pos sui uma na tu re za bem
di fe ren te, ca rac te rís ti ca do agir e do fa lar, des de que
seja uma ação.“

Cre io que V. Exª co nhe ce toda a obra dela e po -
de rá re co nhe cer essa par te em O que é po lí ti ca.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Sr. Se na dor 
Edu ar do Su plicy, agra de ço a opor tu ni da de que me dá 
para res pon der a essa úl ti ma ques tão, as sim como as 
ou tras que V. Exª aca bou de for mu lar.

Qu e ro di zer que uma ne go ci a ção como a Ro da -
da Uru guai é com ple xa, como men ci o nei, en vol ve vá -
ri os te mas. Evi den te men te, um País como o nos so,
que tra ba lha va re a li da des me nos com ple xas do que
es sas que de po is se ma te ri a li za ram, pre ci sa ter gen te 
com pe ten te que se pre pa re para li dar com os de sa fi os
fu tu ros.

Vejo, evi den te men te, um tema fun da men tal, de
uma ne go ci a ção efi ci en te, um am plo de ba te pú bli co e 
vejo, no ca pí tu lo da ne go ci a ção da Alca, que re quer,
como já dis se, vá ri as ve zes, pu bli ca men te, aqui, hoje
e em vá ri as ma ni fes ta ções, uma ar ti cu la ção com a
so ci e da de e uma oi ti va da qui lo que é o in te res se na ci -
o nal. Por tan to, nin guém mais do que eu con cor da ria
com aqui lo que V. Exª está di zen do.

Qu an to ao ou tro tema a que V. Exª aca ba de se
re fe rir, per mi to-me di zer-lhe pri me i ra men te que a cir -
cu lar re gu la men ta uma cir cu lar an te ri or, a qual, por
sua vez, de ri va de uma lei de 1988, re to ma da e re fun -
di da por uma lei de 1999, e, por tan to, pos te ri or à
Cons ti tu i ção de 1988.

Então, digo, alto e bom som, a V. Exª e a to dos
aque les que se pre o cu pam com o as sun to que esta
ma té ria nada tem de en tu lho au to ri tá rio nem fere a li -
ber da de de ex pres são. Exis tem car re i ras de Esta do

que es tão su bor di na das a um re gi me de pa la vra pú -
bli ca. Um di plo ma ta é um agen te do Esta do e exer ce
uma fun ção de re pre sen ta ção de Esta do. Por isso, o
que essa cir cu lar faz – e o faz de for ma mais fle xí vel –
é per mi tir que, no pro ces so pelo qual se ava lia a au to -
ri za ção so bre te mas de for mu la ção e exe cu ção de po -
lí ti ca ex ter na, o Ita ma raty seja ou vi do, como, de fato,
deve sê-lo.

V. Exª, que é um eco no mis ta e que, por tan to, co -
nhe ce bem os te mas de po lí ti ca mo ne tá ria, ha ve rá de
con cor dar co mi go: se exis te o Ban co Cen tral e uma
Di re to ria de Ban co Cen tral, não se ria ra zoá vel que o
Di re tor de Câm bio ti ves se uma opi nião so bre câm bio
dis tin ta da po si ção fi xa da so bre esta ma té ria pela Di -
re to ria do Ban co Cen tral. É por isso que o re fe ri do
ban co tem um sis te ma que dis ci pli na a uti li za ção da
pa la vra dos seus fun ci o ná ri os. Um di plo ma ta é um
agen te de Esta do por sua es co lha pes so al. Ele es co -
lheu ser um di plo ma ta, bem como os ônus, as van ta -
gens e as res pon sa bi li da des de uma car re i ra de Esta -
do. A car re i ra de um pro fes sor é dis tin ta da car re i ra de 
um di plo ma ta, como a pa la vra de um jor na lis ta é dis -
tin ta da pa la vra de um di plo ma ta. Estou con ven ci do
não só de que o de ba te in ter no é ne ces sá rio, mas
tam bém de que a dis ci pli na da pa la vra do di plo ma ta
está su je i ta a uma re gra de in te res se pú bli co e de que
não deve ha ver, em re la ção a isso, uma com pre en são 
er ra da ou dis tin ta. 

Men ci o nei o exem plo do Ban co Cen tral. Ouvi e li 
tex tos igual men te ex pres si vos ati nen tes a esse as -
sun to, por au to res que ti ve ram res pon sa bi li da des da
mais alta gra vi da de no âm bi to do Mi nis té rio da Fa zen -
da, que en vol ve ram es co lhas de po lí ti ca pú bli ca. Não
cre io que es ses au to res, como qual quer ou tro, con si -
de ra ri am ra zoá vel uma dis cor dân cia so bre um tema
de na tu re za subs tan ti va. E é dis so que tra ta e de nada 
mais essa cir cu lar, a qual – re i te ro – está no web site
do Ita ma raty, à dis po si ção de to dos, re di gi da nos seus 
am plos es cla re ci men tos por mim mes mo, que são a
ex pres são da mi nha vi são como Pro fes sor de Di re i to.
Tam bém o ar ti go que es cre vi na Fo lha é uma sa tis fa -
ção que jul guei ne ces sá rio dar à opi nião pú bli ca. São
es sas as con si de ra ções que gos ta ria de, res pe i to sa -
men te, sub me ter a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re tor -
no a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço ao Mi nis tro Cel so La fer, mas ava lio que al -
guns di plo ma tas po dem se sen tir um tan to re ce o sos
em re la ção a essa por ta ria. Va mos su por que um ór -
gão de im pren sa es te ja per gun tan do a um di plo ma ta
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bra si le i ro a res pe i to de as sun tos como os que es ta -
mos tra tan do aqui, seja a Alca, seja a OMC, seja a cri -
se ha vi da com o Ca na dá e os cu i da dos que pre ci sa -
mos ter da qui para fren te. Então, por hi pó te se, para
um me lhor es cla re ci men to nos so, per gun to ao Mi nis -
tro: esse di plo ma ta de ve rá so li ci tar a per mis são do
Se cre tá rio-Ge ral do Ita ma raty para dar a en tre vis ta e
em que ter mos? Como fica a sua si tu a ção numa cir -
cuns tân cia como essa? Acre di to que isso pos sa até
ser ob je to de um es cla re ci men to para to dos os Se na -
do res.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de fa zer
uma úl ti ma in da ga ção. Na Su í ça, aca ba de ocor rer
um ple bis ci to so bre a ade são do país à União Eu ro -
péia. Em ou tros pa í ses eu ro pe us, tam bém hou ve, nos 
anos re cen tes, con sul tas po pu la res so bre ques tões
in ter na ci o na is des sa or dem de im por tân cia. Dada a
am pli tu de da ini ci a ti va lan ça da pe los Esta dos Uni dos, 
as enor mes im pli ca ções para de fi ni ção das po lí ti cas
pú bli cas no Bra sil e a po si ção in ter na ci o nal do País,
não se ria o caso de sub me ter a ques tão da Alca a um
ple bis ci to, de ma ne i ra con sis ten te com as ob ser va -
ções de V. Exª nes ta tar de, que mais de uma vez re i te -
rou a im por tân cia de se con sul tar to dos os seg men tos 
da so ci e da de a res pe i to de um acor do de trans cen -
den tal im por tân cia para a vida de mu i tos bra si le i ros?

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Sr. Se na dor 
Edu ar do Su plicy, devo di zer que, mo vi do pelo ca lor
das mi nhas con vic ções, não agra de ci a V. Exª su fi ci -
en te men te por ter tra zi do Han nah Arendt à co la ção,
tam bém ci ta da pelo Sr. Pre si den te do Se na do em seu 
dis cur so, como tive a opor tu ni da de de ler e de ou vir.
De ma ne i ra que ini ci al men te que ro me pe ni ten ci ar
pela fal ta de re fe rên cia a ela, ao mes mo tem po em
que agra de ço a V. Exª pela opor tu ni da de que me deu
de su bli nhar a im por tân cia do pen sa men to dela.

No que diz res pe i to ao tema da Su í ça e do re fe -
ren do que V. Exª men ci o na – ob je to, aliás, de in te res -
san te ar ti go do Emba i xa dor Ru bens Ri cu pe ro no jor -
nal de São Pa u lo de do min go –, devo di zer que a ex -
pe riên cia su í ça de de mo cra cia en vol ve uma con sul ta
per ma nen te à opi nião pú bli ca. O re fe ren do é um ins -
tru men to de de mo cra cia cri a do e uti li za do am pla men -
te na Su í ça. E é uti li za do seja para de ci sões des sa
mag ni tu de, seja para de ci sões apa ren te men te mais
sim ples, mas igual men te re le van tes para a vida das
pes so as, do seu co ti di a no: a cons tru ção da pon te, a
es co la e as sim su ces si va men te.

Um país como o nos so não tem a mes ma tra di -
ção de re fe ren dos ou de con sul tas po pu la res. Algu -
mas fo ram pre vis tas na Cons ti tu i ção de 1988, por
exem plo a op ção en tre Par la men ta ris mo e Pre si den -
ci a lis mo, en tre Mo nar quia e Re pú bli ca. A nos sa ex pe -
riên cia em ma té ria de con sul tas des sa na tu re za é mais
sim ples e mu i to mais sin ge la. É um dado que me per mi -
to lem brar para o en ca mi nha men to des te de ba te.

So bre o cons tran gi men to do di plo ma ta a que
V. Exª se re fe riu, di ria que nin guém é obri ga do a ser
di plo ma ta. É como dis se re cen te men te um ami go
meu: ”Se a pes soa es co lhe ser es ca fan dris ta, de po is
não pode se que i xar de cla us tro fo bia“. A vida de um
di plo ma ta en vol ve cer tos com pro mis sos e cer tas res -
pon sa bi li da des que con di ci o nam o uso da pa la vra. É
cla ro que o pú bli co tem o di re i to de to mar co nhe ci -
men to dos fa tos, e o di plo ma ta deve trans mi tir à opi -
nião pú bli ca uma in for ma ção exa ta e ho nes ta so bre
tudo aqui lo que está ocor ren do. Obe de ce isso ao prin -
cí pio da trans pa rên cia – sou o pri me i ro a de fen dê-lo
–, sen do base de uma de mo cra cia, como sa be mos
nós dois, que por ela lu ta mos em mo men tos em que
era mais di fí cil man tê-la. Con tu do, a opi nião pes so al,
a ori en ta ção so bre tal ou qual as sun to re quer esse
cu i da do, con for me men ci o nei nes ses exem plos que
são da sua área e que di zem res pe i to, por exem plo,
ao Ban co Cen tral ou à po lí ti ca eco nô mi ca.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su as su na, pelo
pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Obri ga -
do, Sr. Pre si den te.

Mi nis tro Cel so La fer, no iní cio do meu man da to,
nes ta Casa, de quan do em vez eu fa zia al gu mas crí ti -
cas ao De par ta men to de Apo io ao Co mér cio Exte ri or
do Ita ma raty. Hoje, já não as faço, prin ci pal men te de -
po is que co nhe ci os Srs. Mi nis tros Ro ber to Ja gua ri be
e Má rio Vi lal va, que têm fe i to um tra ba lho bri lhan te e
per mi ti do a nós uma gran de par ce ria, que fi ze mos du -
ran te es ses dois úl ti mos anos com a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos do Se na do. Re a li za mos al gu -
mas ações mu i to pro fí cu as ao co mér cio in ter na ci o nal
do nos so País.

Por tan to, Sr. Mi nis tro, te nho uma pre o cu pa ção
com a ba lan ça de pa ga men tos do Bra sil. Não en ten di
por que lar ga mos as com pras com os pa í ses ára bes e 
pas sa mos a com prar ma jo ri ta ri a men te no Mer co sul.
O nos so mer ca do com a Argen ti na, no ano pas sa do,
cor res pon deu a US$5,8 bi lhões con tra US$1,8 bi lhão
re fe ren tes ao que nos com pra ram, o que to ta li zou
qua se US$4 bi lhões. A gran de pa u ta foi pe tró leo.
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Qu an to ao pe tró leo, pode-se di zer que hou ve
isen ções em vir tu de do Mer co sul. Mas de i xa mos de
ex por tar pro du tos – como fran go, soja, ele tro do més ti -
cos de li nha bran ca e ou tros – a es ses pa í ses ára bes,
que não têm, in clu si ve, co tas. Insis ti mos em pa í ses
que não pos su em co tas, e a di fi cul da de sem pre tem
sido mu i to gran de. Como é do co nhe ci men to de V.
Exª, até fui à Lí bia e ini ci a mos lá um co mér cio in te res -
san te, que cer ta men te po de rá al can çar US$2 bi lhões
anu a is. Então, a mi nha pri me i ra pre o cu pa ção é que
pro mo va mos in cen ti vos.

Ou tros dois pon tos tam bém me de i xam mu i to
pre o cu pa do, um de les em re la ção ain da ao Ca na dá.
V. Exª foi pre ci so quan do ex pli cou o epi só dio da vaca
lou ca. Con tu do, há dois ou tros pro ble mas com re la -
ção ao Ca na dá que me de i xa ram, além de tris te, um
tan to quan to per ple xo. O pri me i ro de les, que me de -
cep ci o nou mu i to, ocor reu quan do nós, bra si le i ros,
aca ta mos aque le acor do co mer ci al – que con si de ro
in to le rá vel – com o Ca na dá e nos obri ga mos a pa gar
US$1,5 bi lhão. Fi quei tris te e de cep ci o na do com isso.
Mas fi quei mais de cep ci o na do ain da, Mi nis tro, quan -
do fi ze mos a op ção de com prar ge né ri cos no Ca na dá, 
ge né ri cos que são ven di dos no Ca na dá, não obri ga -
to ri a men te pro du zi dos lá. Te mos uma in dús tria nas -
cen te de ge né ri cos – é im por tan te di zer isso –, mas o
De cre to 3.675 veio com os ter mos ”pro du tos ven di -
dos no Ca na dá“, pro du tos es ses ge né ri cos, que não
pas sam se quer pelo tes te de qua li da de dos ór gãos
de fis ca li za ção bra si le i ra. Isso é mu i to ruim, prin ci pal -
men te para a pe que na in dús tria bra si le i ra, que en trou
com mu i ta fé nes sa área e que está en fren tan do a
gran de in dús tria ame ri ca na ou es tran ge i ra. Ain da por
cima, ve mos que nos Esta dos Uni dos isso não acon -
te ce, Mi nis tro. Qu an do aque le país fez algo se me -
lhan te, per mi tin do com prar ge né ri cos no Mé xi co e no
Ca na dá, a in dús tria ame ri ca na Phar ma ime di a ta men -
te fez uma cam pa nha com Se na do res ame ri ca nos,
para que não vo tas sem a fa vor. Quer di zer, nem lá,
nem no Naf ta eles ace i tam; no en tan to nós, de bom
gra do, ace i ta mos aqui, o que me de i xou mu i to de cep -
ci o na do.

Por úl ti mo, eu gos ta ria que V. Exª te ces se co -
men tá ri os so bre o pro ble ma do su ces so que te mos
tido no nos so pa co te con tra a epi de mia de Aids. E
usa mos o que a nos sa lei de pa ten tes per mi tia, ou
seja, a au to ri za ção com pul só ria, arts. 68 e 71, o que
per mi tiu es ca par-se dos pre ços abu si vos des ses me -
di ca men tos. Con tu do, os Esta dos Uni dos abri ram
con tra nós um pa i nel na OMC, e fi quei per ple xo de ver 
que ain da co lo ca ram dois Se cre tá ri os de Go ver no, to -

dos dois ori un dos da in dús tria far ma cêu ti ca, para en -
fren ta rem os nos sos di plo ma tas e de fen so res. Eu pe -
di ria a V. Exª que não afrou xás se mos em re la ção à li -
cen ça com pul só ria, que a man ti vés se mos, por que é
mu i to im por tan te para a nos sa po pu la ção.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, INTERPELA-
ÇÃO DO SR. SENADOR NEY SUASSUNA
AO SR. MINISTRO CELSO LAFER.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Mi -
nis tro Cel so La fer, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, con si de ro sa tis fa tó ri os os es cla re ci men tos pres -
ta dos por V. Exª no epi só dio da vaca lou ca, mas não
pos so de i xar de va ler-me da sua pre sen ça nes ta
Casa para in ter pe lá-lo com re la ção a duas ou tras
ques tões im por tan tís si mas para afir ma ção do Bra sil
pe ran te si mes mo e pe ran te o ce ná rio mun di al e cujo
as ori gens re mon tam ao con ten ci o so em pa u ta, ou
seja, o con fli to co mer ci al en tre o Bra sil e o Ca na dá.

A pri me i ra de las, Sr. Mi nis tro, diz res pe i to a mi -
nha pro fun da de cep ção com o as sen ti men to e a con -
cor dân cia do Go ver no bra si le i ro com um ar ran jo co -
mer ci al, a meu ver, in to le rá vel. Como re sul ta do da pri -
me i ra ro da da de con fli to, na OMC, en tre Bom bar di er e 
Embra er, que o Bra sil per deu, fo mos con de na dos a
ofe re cer com pen sa ções ao Ca na dá, se gun do a im -
pren sa, no va lor de 1 e meio bi lhão de dó la res. Estra -
nha men te, o Go ver no bra si le i ro fez a op ção de com -
prar do Ca na dá me di ca men tos ge né ri cos, uma ino -
por tu na agres são à nas cen te in dús tria bra si le i ra de
ge né ri cos, que nos so Mi nis tro da Sa ú de tan to pro me -
teu aju dar e pro mo ver.

Essa in fe liz idéia está con subs tan ci a da no De -
cre to 3.675, de 28 de no vem bro de 2000. Ele abre
nos so se tor de sa ú de pú bli ca aos ge né ri cos ven di dos
pelo Ca na dá; note-se: ven di dos; e não ne ces sa ri a -
men te pro du zi dos pelo Ca na dá. Esse ver da de i ro ato
de agres são à in dús tria bra si le i ra tor na-se ain da mais 
in to le rá vel ao ve ri fi car mos que o tal de cre to dis pen sa
o ex por ta dor ca na den se de fa zer pas sar seu pro du to
pe los tes tes de qua li da de dos ór gãos de fis ca li za ção
bra si le i ros.

Des con si de ra-se aí a au to ri da de de nos sos ór -
gãos de fis ca li za ção – a Anvi sa ( Agên cia Na ci o nal de 
Vi gi lân cia Sa ni tá ria) é to tal men te ali ja da do pro ces so
– e pune-se du pla men te a nas cen te in dús tria bra si le i -
ra de ge né ri cos, para a qual, há pou co tem po, o Go -
ver no bra si le i ro fa zia ju ras de apo io e es tí mu lo. E essa 
in dús tria, que vi nha se fir man do com di fi cul da de fren -
te à opo si ção dos gran des la bo ra tó ri os far ma cêu ti cos 
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mul ti na ci o na is aqui ins ta la dos, está ago ra ame a ça da
de rá pi da des tru i ção.

Para se ter uma idéia do im pac to que um De cre -
to des sa na tu re za pode ter so bre a in dús tria do més ti -
ca, bas ta lem brar mo-nos de epi só dio re cen te onde a
po de ro sa in dús tria far ma cêu ti ca nor te-ame ri ca na –
Phar ma – ve i cu lou cam pa nha na ci o nal na mí dia con -
cla man do os se na do res a vo ta rem con tra uma emen -
da que au to ri za ria a im por ta ção de me di ca men tos do
Mé xi co e Ca na dá, par ce i ros dos Esta dos Uni dos no
mes mo blo co eco nô mi co, o Naf ta. A cam pa nha aler -
ta va para o ris co de adul te ra ção e fal si fi ca ção, re je i ta -
va o con tro le sa ni tá rio das agên ci as da que les pa í ses
e, em suma, de fen di am a re ser va do mer ca do nor -
te-ame ri ca no para pro du ção nor te-ame ri ca na. De ta -
lhe im por tan te: as sim como o Bra sil, os Esta dos Uni -
dos tam bém es tão obri ga dos às re gras es ta be le ci das 
pe los acor dos de TRIPs. 

A se gun da é com o pa i nel que o go ver no dos
Esta dos Uni dos abriu na OMC con tra o Bra sil, em vis -
ta da in ter pre ta ção que o Go ver no bra si le i ro vem dan -
do à nos sa lei de pa ten tes. Uma in ter pre ta ção, de res -
to, ali nha da com prin cí pi os ju rí di cos in ter na ci o na is.
Efe ti va men te, na luta con tra a epi de mia da Aids, que
o Bra sil vem con se guin do con tro lar ser vin do de
exem plo para o mun do, es ta mos nos ba se an do em
cer tos ar ti gos da lei para ob ter me di ca men tos ge né ri -
cos que ba ra te i am o vi tal co que tel anti-re tro ví rus. São 
os ar ti gos 68 e 71, que nos per mi tem es ca par dos
pre ços ex tor si vos co bra dos pe las em pre sas far ma -
cêu ti cas es tran ge i ras, en tre as qua is, a Merck, ame ri -
ca na. Esses ar ti gos di zem res pe i to à prá ti ca de abu so 
do po der eco nô mi co e a si tu a ção de emer gên cia,
como é o caso da epi de mia da Aids.

As Na ções Uni das e a União Eu ro péia têm as -
su mi do po si ções pró xi mas às do Bra sil em vis ta da
ne ces si da de dos pa í ses po bres e emer gen tes de ob -
te rem me di ca men tos a pre ços mó di cos. 

Mes mo as sim, o Go ver no dos Esta dos Uni dos
re cor reu à OMC com o ob je ti vo de for çar o Bra sil a re -
ver sua Lei de Pa ten tes, no ta da men te os dis po si ti vos
re fe ren tes à li cen ça com pul só ria. A re cen te de sig na -
ção de dois Se cre tá ri os de Go ver no, Do nald Rums -
feld e Paul Henry O’ Ne ill, egres sos da in dús tria far -
ma cêu ti ca, si na li za para o peso es pe cí fi co do tema da 
ad mi nis tra ção Bush e cer ta men te os nor te-ame ri ca -
nos pre ten dem jo gar toda sua a for ça na OMC para
fa zer pre va le cer o seu pon to de vis ta e im por os seus
in te res ses. Inclu si ve, sou be mos por em pre sá ri os bra -
si le i ros do se tor que o Emba i xa dor Ru bens Bar bo sa

já te ria aler ta do o go ver no bra si le i ro para o con te ú do
em ble má ti co da de sig na ção. 

Ao en cer rar, gos ta ria de so li ci tar a V. Exª uma
bre ve ex pla na ção so bre as po si ções do Ita ma raty
acer ca das ques tões por mim le van ta das e de ter o
seu com pro mis so pú bli co no sen ti do de ori en tar os
nos sos di plo ma tas para se em pe nha rem na pre ser -
va ção do ins ti tu to da li cen ça com pul só ria para fa bri -
ca ção lo cal, fun da men tal para co i bir prá ti cas abu si -
vas de cor ren tes das pa ten tes mo no pó li cas, bem
como de ou tras pro vi dên ci as para re cha çar prá ti cas
de im po si ções uni la te ra is de pa í ses do G-7 na nos sas 
ques tões do més ti cas.

Mu i to obri ga do. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR NEY SUASSUNA EM SUA
INTERPELAÇÃO AO SR. MINISTRO
CELSO LAFER.

Me di ca men tos Ge né ri cos

DECRETO Nº 3.675
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2000

Dis põe so bre me di das es pe ci a is re la ci o na -
das com o re gis tro de me di ca men tos ge né ri cos, de
que tra ta o art. 4º da Lei nº 9.787, de 10 de fe ve re i ro
de 1999.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção que lhe con fe -

re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, e ten do em vis ta o dis pos to no

art. 4º da Lei nº 9.787, de 10 de fe ve re i ro de 1999, De cre ta:

Art. 1º Du ran te o pra zo de um ano, a con tar da vi gên cia des -

te De cre to, a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria po de rá con -

ce der re gis tro es pe ci al a me di ca men tos ge né ri cos, com o fim de

es ti mu lar sua ado ção e uso no País.

Pa rá gra fo úni co. O re gis tro es pe ci al terá va li da de de um ano, 

con ta do da data de pu bli ca ção da con ces são do re gis tro.

Art. 2º O re gis tro es pe ci al so men te se dará para pro du tos re -

gis tra dos, como me di ca men tos ge né ri cos para con su mo pú bli co,

em uma das se guin tes au to ri da des sa ni tá ri as:

I – Admi nis tra ção Fe de ral de Ali men tos e Me di ca men tos dos 

Esta dos Uni dos da Amé ri ca (Food and Drug Admi nis tra ti on – FDA);

II – Sa ú de Ca na dá – Di re ção de Pro du tos Far ma cêu ti cos do

Ca na dá (He alth Ca na da The ra pe u ti cal Pro ducts Di rec to ra te); ou

III – Agên cia Eu ro péia de Ava li a ção de Pro du tos Me di ci na is

da Co mu ni da de Eu ro péia Eu ro pe an Agency for the Eva lu a ti on of

Me di ci nal Pro ducts).

Art. 3º Para ob ten ção do re gis tro es pe ci al, o me di ca men to

ge né ri co de ve rá ser acom pa nha do da com pro va ção:

I – da re a li za ção de en sa i os de equi va lên cia far ma cêu ti ca e

de bi o e qui va lên cia com me di ca men to de re fe rên cia na ci o nal, da

02910   Qu ar ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço  de  2001



mes ma in dús tria do me di ca men to de re fe rên cia na ci o nal, ou sua li -

cen ci a da; e

II – da uti li za ção, nos re fe ri dos en sa i os, de me di ca men to de

re fe rên cia com a mes ma do sa gem, for ma, ta ma nho, peso e com -

pa tí vel per fil de dis so lu ção, em re la ção ao pro du to de re fe rên cia

na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos em que o me di ca men to de re fe -

rên cia uti li za do nos en sa i os men ci o na dos nes te ar ti go não seja da

mes ma in dús tria do me di ca men to de re fe rên cia na ci o nal, ou de

em pre sa li cen ci a da des ta, o me di ca men to ge né ri co de ve rá ser

equi va len te far ma cêu ti co ao me di ca men to de re fe rên cia na ci o nal,

con ten do o mes mo fár ma co, na mes ma do sa gem, e a mes ma for -

ma far ma cêu ti ca.

Art. 4º O re gis tro es pe ci al será con ver ti do em re gis tro, se aten -

di das as dis po si ções téc ni cas ex pe di das pela Di re to ria Co le gi a da da

Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, de acor do com o dis pos to

no art. 2º da Lei nº 9.787, de 10 de fe ve re i ro de 1999, con tem plan do

tam bém, os en sa i os de equi va lên cia far ma cêu ti ca e bi o e qui va lên cia,

re a li za dos com o me di ca men to de re fe rên cia na ci o nal.

Art. 5º O re gis tro es pe ci al, con ce di do nos ter mos des te De -

cre to, será can ce la do quan do:

I – o pro du to não es ti ver dis po ní vel para con su mo em todo o

ter ri tó rio na ci o nal e em vo lu me com pa tí vel com as ne ces si da des

da po pu la ção, após qua ren ta e cin co dias, con ta dos da data da pu -

bli ca ção de sua con ces são;

II – de cor ri do o pra zo de oito me ses, con ta do da data de pu -

bli ca ção da con ces são do re gis tro, não ti ve rem sido to ma das as

pro vi dên ci as ne ces sá ri as para a in ter na li za ção da pro du ção.

Art. 6º A do cu men ta ção, le gal e téc ni ca, ne ces sá ria à ins tru -

ção da so li ci ta ção do re gis tro es pe ci al, é a cons tan te do Ane xo ao

pre sen te De cre to.

Art. 7º Este De cre to en tra em vi gor no dia 2 de ja ne i ro de 2001.

Bra sí lia, 28 no vem bro de 2000; 179º da Inde pen dên cia e

112º da Re pú bli ca. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – José
Ser ra.

ANEXO

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA REGISTRO ESPECIAL

 DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS IMPORTADOS

I – Aspec tos Le ga is

a) Empre sa Res pon sá vel pela Impor ta ção

1. Com pro van te de de pó si to ban cá rio da taxa de re gis tro,

em duas vias (ori gi nal e có pia), de vi da men te au ten ti ca das;

2. Có pia da Li cen ça de Fun ci o na men to da em pre sa ou Alva -

rá Sa ni tá rio atu a li za do;

3. Có pia da Au to ri za ção de Fun ci o na men to da em pre sa, pu -

bli ca da no Diá rio Ofi ci al  da União;

4. Cer ti fi ca do de Res pon sa bi li da de Téc ni ca emi ti do pelo

Con se lho Re gi o nal de Far má cia; e

5. Cer ti fi ca do de Boas Prá ti cas de Fa bri ca ção e Con tro le,

emi ti do pela Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, caso a em -

pre sa im por ta do ra ve nha a exe cu tar qual quer eta pa do pro ces so

pro du ti vo.

b) Empre sa Pro du to ra:

1. Cer ti fi ca do de Boas Prá ti cas de Fa bri ca ção e Con tro le

(BPFC/GMP), emi ti do pelo ór gão sa ni tá rio do país que con ce deu o

re gis tro: Ca na dá (He alth Ca na da – The ra pe u tic Pro cucts Di rec to ra -

te), EUA (FDA – Food and Drug Admi nis tra ti on) ou EMEA (The Eu -

ro pe an Ageng for the Eva lu a ti on of Me di cal Pro ducts);

2. Cer ti fi ca do de Re gis tro do Me di ca men to Ge né ri co, emi ti -

do por um ou mais ór gãos sa ni tá ri os: Ca na dá (He alth Ca na da –

The ra pe u tic Pro ducts Di rec to ra te), EUA (FDA – Food and Drug

Admi nis tra ti on) ou EMEA (The Eu ro pe an Agency for the Eva lu a ti on 

of Me di ci cal Pro ducts);

3. Os cer ti fi ca dos re fe ri dos nas alí ne as a e b de ve rão ser

apre sen ta dos em lín gua por tu gue sa, com tra du ção ju ra men ta da.

II – Aspec tos Téc ni cos

For mu lá ri os FP1 e FP2.

III – Re la tó rio Téc ni co

a) Aspec tos da Pro du ção

1. Fór mu la com ple ta do me di ca men to com suas apre sen ta -

ções, in di can do a fun ção de cada com po nen te da fór mu la;

2. Se o pro du to for em ba la do no Bra sil, iden ti fi car os ma te ri -

a is de em ba la gem pri má ria, com suas es pe ci fi ca ções, em com pa -

ra ção aos ma te ri a is uti li za dos no país de fa bri ca ção, de acor do

com os es tu dos do tes te de es ta bi li da de para Zona IV.

b) Aspec tos do Con tro le de Qu a li da de

1. Espe ci fi ca ção com ple ta do me di ca men to, in di can do a

mo no gra fia uti li za da, para re a li za ção de es tu dos pós-co mer ci a li za -

ção;

2. Mé to dos ana lí ti cos em pre ga dos, in di can do a mo no gra fia

uti li za da, para re a li za ção de es tu dos pós-co mer ci a li za ção;

3. Com pro va ção da ori gem do me di ca men to de re fe rên cia

que foi uti li za do para re a li za ção dos en sa i os de equi va lên cia far ma -

cêu ti ca e de bi o e qui va lên cia;

4. Caso o me di ca men to de re fe rên cia uti li za do nos en sa i os

não seja da mes ma em pre sa do me di ca men to de re fe rên cia na ci o -

nal, ou de em pre sa li cen ci a da des ta, a em pre sa in te res sa da no re -

gis tro de ve rá apre sen tar, além do cer ti fi ca do de equi va lên cia far -

ma cêu ti ca, o es tu do com pa ra ti vo dos per fis de dis so lu ção, em pre -

gan do os fa to res 12 e 12, en tre o me di ca men to ge né ri co e a re fe -

rên cia na ci o nal, e os en sa i os de cor re la ção in-vi tro/in-vivo, quan do

cou ber, ou jus ti fi ca ti va de sua re a li za ção.

IV – Aspec tos de Ro tu la gem e Bula

Os di ze res de ro tu la gem e bula de vem ser equi va len tes aos

do me di ca men to de re fe rên cia na ci o nal, de vem es tar de acor do

com a le gis la ção vi gen te e de vem ser en vi a dos em dis que tes e em

duas vias im pres sas, em por tu guês.

Mar ço  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  14  02911



O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Pre za do
Se na dor Ney Su as su na, agra de ço a sua in ter ven ção,
es pe ci al men te por que sei que V. Exª é co nhe ce dor
dos te mas do co mér cio ex te ri or, com os qua is mu i to
se tem pre o cu pa do.

Uma de suas pre o cu pa ções diz res pe i to à nos -
sa ba lan ça co mer ci al e às po ten ci a li da des de nos sas
ex por ta ções para os pa í ses ára bes em ge ral, não
ape nas para a Lí bia e para o Ira que, mas tam bém
para o Irã, ob je to de suas ava li a ções de pos si bi li da de.

Sei tam bém que, nes se tra ba lho, V. Exª cons tru -
iu uma po si ti va par ce ria com o De par ta men to de Pro -
mo ção Co mer ci al do Ita ma raty, no pe río do em que
es te ve sob a res pon sa bi li da de do Mi nis tro Ro ber to
Ja gua ri be e ago ra, quan do se en con tra nas com pe -
ten tes mãos do Mi nis tro Má rio Vi lal va. O De par ta -
men to con ti nu a rá a dar aos es for ços de V. Exª toda a
co la bo ra ção e todo o apo io que me re cem.

Qu e ro di zer que en ten do ser do nos so in te res se
am pli ar o le que das nos sas ex por ta ções, cons tru in do
opor tu ni da des no vas, como es sas que V. Exª vem
des bra van do. Esta se ria, por tan to, uma pri me i ra res -
pos ta à sua pri me i ra ques tão.

Pas so à sua se gun da ques tão que, no fun do, diz 
res pe i to às re ta li a ções au to ri za das pela OMC ao Ca -
na dá. Essas re ta li a ções não fo ram, até ago ra, apli ca -
das. Pro cu ra mos ne go ci ar um en ten di men to. Esse
en ten di men to não che gou a bom ter mo. E con ti nu a -
mos ques ti o nan do esse as sun to.

Qu an to ao tema dos ge né ri cos, con fes so a V.
Exª que não es tou su fi ci en te men te in for ma do so bre a
ma té ria, por que, in clu si ve, ela es ca pa, do seu pon to
de vis ta es pe cí fi co, à com pe tên cia do meu Mi nis té rio.
Te nho cer te za de que o meu as ses sor par la men tar
bus ca rá ge rar a in for ma ção ne ces sá ria para dar aten -
di men to a esse seu de se jo de co nhe ci men to e de in -
for ma ção.

No que diz res pe i to à ex pe riên cia bra si le i ra com
o pro gra ma de Aids, ela tem sido ob je to de uma aten -
ção e de um re co nhe ci men to in ter na ci o na is.

Na re cen te vi a gem que fiz aos Esta dos Uni dos,
tive a opor tu ni da de de ir à ONU e de ter uma en tre vis -
ta com o Se cre tá rio-Ge ral Kofi Annan e com a Sub se -
cre tá ria, a Srª Lou i se Fré chet te. Encon trei, da par te
de les, gran de e enor me in te res se pelo Pro gra ma Bra -
si le i ro de Com ba te à Aids. Tan to que de ter mi nei ime -
di a ta men te que hou ves se um tra ba lho adi ci o nal para
co lo car à dis po si ção da ONU aqui lo que é a nos sa ex -
pe riên cia nes sa área.

Em re la ção ao pa nel na OMC, es ta mos de fen -
den do a po si ção bra si le i ra nes sa ma té ria, que pas sa
pela dis cus são do Acor do de TRIPs e pela com pa ti bi -
li da de da Lei de Pro pri e da de Inte lec tu al Bra si le i ra
com o Acor do de TRIPs. Enten do que elas são per fe i -
ta men te com pa tí ve is. Va mos de fen der esta po si ção.
E cre io que o cli ma de res pe i to que cer ca o nos so
Pro gra ma de AIDS aju da rá tam bém a de fe sa da nos -
sa po si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re tor -
no a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, Mi nis tro, pela in for ma ção.

Encer ro, pe din do a V. Exª um apo i a men to. So -
nho com este Bra sil in va din do to dos os co mér ci os e
to das as opor tu ni da des pos sí ve is. E te mos uma
chan ce de trans for mar o nos so por ta-avião Mi nas Ge -
ra is numa fe i ra per ma nen te que saia de por to em por -
to, le van do to dos os pro du tos bra si le i ros, até uma
casa in te i ra se for pre ci so, uma vez que o na vio se
adap ta. Esse na vio está sen do de sa ti va do. Já es ti ve
com o Mi nis tro da Ma ri nha e com o Pre si den te da Re -
pú bli ca. Cri a mos um gru po de apo i a men to às ex por -
ta ções e con vi da mos o Dr. Ro ber to Gi a net ti, que se
en tu si as mou com a idéia. E tam bém so li ci to ao Mi nis -
té rio das Re la ções Exte ri o res que tam bém se en ga je
nes se es tu do, para, após a ve ri fi ca ção da vi a bi li da de,
trans for mar mos o nos so Mi nas Ge ra is numa fe i ra per -
ma nen te. Fe i ras são mon ta das e des man cha das, o
que cus ta uma for tu na. A úl ti ma cus tou R$14 mi lhões, 
e foi um es cân da lo. Já com o por ta-avião, sa i re mos de 
por to em por to le van do o Bra sil, in clu si ve com mu i tas
van ta gens. Tra ta-se de uma idéia viá vel, pla u sí vel e
que, com toda a cer te za, fará com que o Bra sil abra
suas fron te i ras, le van do seus pro du tos a cada por to
es tran ge i ro, au xi li an do o co mér cio in ter na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Se na dor
Ney Su as su na, o Ita ma raty in te gra rá, com pra zer, o
gru po de es tu dos vol ta do para a aná li se da vi a bi li za -
ção des ta idéia de fen di da por V. Exª acer ca de uma
es pé cie de fe i ra per ma nen te dos pro du tos bra si le i ros
no ex te ri or.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra, por cin co
mi nu tos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, Sr. Mi nis tro, Srªs e Srs. Se na do res, te nho
nas mãos um do cu men to en tre gue pelo Con se lho de
Re la ções Exte ri o res dos Esta dos Uni dos – com pos to
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de 21 es pe ci a lis tas, sob a co or de na ção de Ken neth
R. Max well – ao Pre si den te Ge or ge W. Bush, que tra ta 
de re co men da ções a res pe i to do re la ci o na men to do
Bra sil com os Esta dos Uni dos. Fa rei uma rá pi da re fe -
rên cia ao que o do cu men to cha ma de obs tá cu los, ci -
tan do cin co áre as:

...o le ga do e a am bi güi da de da po lí ti ca 
ame ri ca na em re la ção ao Bra sil no pas sa do; 
o re ce io no Bra sil (e de al guns nos Esta dos
Uni dos) de que o li vre co mér cio irá pre ju di -
cá-lo; a per cep ção no Bra sil de que os Esta -
dos Uni dos que rem en fra que cer a so be ra nia 
bra si le i ra na Ama zô nia; a cons ciên cia de
que, tan to in ter na men te quan to en tre os vi -
zi nhos do Bra sil, há um re la ci o na men to mu i -
to pró xi mo en tre bra si le i ros e ame ri ca nos; e
a com pre en são dos ele men tos de co o pe ra -
ção exis ten tes en tre os Esta dos Uni dos e o
Bra sil.

Inclu si ve, se V. Exª – que cer ta men te tem esse
do cu men to – se for pos sí vel, nos en vi as se uma có pia, 
eu agra de ce ria.

Estou per su a di do de que to das es sas ne go ci a -
ções in ter na ci o na is – a cha ma da Ro da da Uru guai, a
OMC, a pró pria Lei de Pa ten tes – vi e ram mu i to mais
para con so li dar uma si tu a ção as si mé tri ca, de si gual
en tre os pa í ses do que pro pri a men te para cri ar uma
nova or dem in ter na ci o nal. Li em al gum lu gar – e per -
gun to a V. Exª se é ver da de i ra a afir ma ção – que cer -
tos pro ce di men tos de na tu re za co mer ci al fo ram va li -
da dos, mes mo após as re gras da OMC, des de que os
pa í ses ti ves sem re gis tra do es ses pro ce di men tos no
or ga nis mo pró prio. E o Bra sil te ria ”co chi la do“ nis so,
não ten do fe i to es ses re gis tros, en quan to ou tros pa í -
ses to ma ram essa ca u te la, es tan do pro te gi dos e, por -
tan to, fora des sa nova re gra que se cri ou com a Ro da -
da Uru guai e com a Orga ni za ção Mun di al do Co mér -
cio. A pri me i ra per gun ta é se isso é ver da de i ro? Se
hou ve essa si tu a ção? Se es ses pa í ses re gis tra ram?
E se o Bra sil es que ceu de fa zer isso?

A mi nha se gun da per gun ta, não obs tan te o êxi to 
que o Bra sil teve em des fa zer essa si tu a ção pro vo ca -
da pelo Ca na dá, é se V. Exª con si de ra que os nos sos
di plo ma tas, prin ci pal men te os di plo ma tas, e a bu ro -
cra cia bra si le i ra em ge ral es tão pre pa ra dos para es -
ses em ba tes in ter na ci o na is da aber tu ra co mer ci al –
do co mér cio, de ne go ci a ções com ple xas, de or ga ni -
za ções mul ti la te ra is – ou que en tra mos no cam po
como um jo ga dor que não se aque ceu e que, es tan do
frio, co me ça a le var gol? Ou será que o co mér cio in -
ter na ci o nal – pa ra fra se an do a afir ma ção de que guer -

ra é as sun to mu i to im por tan te para se en tre gar so -
men te aos mi li ta res – é as sun to mu i to im por tan te
para se en tre gar ape nas aos di plo ma tas? Já que o
pro ble ma não é mais de de li mi ta ção de fron te i ras
nem de li vre trân si to de pes so as en tre pa í ses, mas,
so bre tu do, de co mér cio in ter na ci o nal, se es ta mos
pre pa ra dos para isso? Se es ta mos nos pre pa ran do?
Ou se ain da não per ce be mos a gra vi da de e a im por -
tân cia dis so?

Em ter ce i ro lu gar, in da go tam bém de V. Exª se
jul ga que o atu al me ca nis mo para di ri mir con fli tos en -
tre pa í ses é ade qua do. A Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio tem a ra pi dez, a ce le ri da de, os ins tru men -
tos e a im par ci a li da de para de fi nir es ses as sun tos
que lhe são sub me ti dos? Em cer tos ca sos, o tem po
tra ba lha con tra, so bre tu do no caso de pa í ses mais
po bres, me nos de sen vol vi dos. No iní cio da aber tu ra
co mer ci al, vi mos que o se tor têx til foi pra ti ca men te di -
zi ma do, as sim como o se tor de brin que dos, apa ren te -
men te por dum ping, e não ti ve mos tem po de nos de -
fen der ade qua da men te. O tem po é mu i to im por tan te.

E aí vai uma ou tra in da ga ção: no caso do Ca na -
dá, o Bra sil já te ria sido pu ni do pela Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio com o di re i to que con ce deu ao
Ca na dá de re ta li ar-nos em tan tos mi lhões de dó la res.
Mas o Ca na dá to mou, apa ren te men te, uma po si ção
tru cu len ta em re la ção ao Bra sil, tan to que mos tra mos
ra pi da men te que ela não pro ce dia. 

Inda go se te mos como re a ver o pre ju í zo, em
que fó rum e de que for ma; por que o dano hou ve, não
ape nas a dú vi da so bre a qua li da de da nos sa car ne,
mas o pró prio dano me di do, men su rá vel, em tro cas,
em co mér cio, em ven das que de i xa ram de acon te cer,
não só com o Ca na dá mas tam bém com os Esta dos
Uni dos, Mé xi co e ou tros pa í ses.

Por úl ti mo, ain da me re por tan do à in ter ven ção
do Se na dor Su plicy, cre io que V. Exª nun ca pen sou
em con de nar seus co le gas ao si lên cio ob se qui o so.
Não se tra ta dis so, por que isso diz res pe i to à con gre -
ga ção da dou tri na e da fé. O que V. Exª tal vez que i ra
de mar car – se é que per ce bo o mo vi men to que V. Exª
to mou nes sa di re ção – é a fron te i ra en tre o pú bli co e o 
pri va do. Quer di zer, até que pon to um di plo ma ta pode
fa lar so bre um de ter mi na do as sun to por si mes mo
sem com pro me ter ou pa re cer que ele fala em nome
da ins ti tu i ção? Isso tal vez es te ja re la ci o na do com o
fó rum em que ele fala e a con di ção: se ele re pre sen ta
a ins ti tu i ção ou não ou se está fa lan do em seu nome,
emi tin do uma opi nião pes so al.

De toda a sor te, não é as sun to que se des pre ze, 
é algo que me re ce uma aten ção que não ve nha evi -
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den te men te a im por um gar ro te, um cer ce a men to do
di re i to de ex pres são, mas, por ou tro lado, ve nha tam -
bém a con sul tar a pre o cu pa ção de or dem ins ti tu ci o -
nal e re per cus sões even tu a is da que la ma ni fes ta ção. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Mi nis tro Cel so La fer.
O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Se na dor

Lú cio Alcân ta ra, agra de ço suas per gun tas e suas ma -
ni fes ta ções. Como sem pre, são a ex pres são de uma
pes soa vol ta da para os gran des te mas do nos so País
e para a re fle xão so bre a or dem mun di al.

Res pon de rei a V. Exª pela or dem in ver sa das
per gun tas for mu la das para di zer, em re la ção à úl ti ma
co lo ca ção de V. Exª, que não po de ria con cor dar mais
com a aná li se e a in ter pre ta ção da qui lo que foi o sen -
ti do da de ci são to ma da, o tema do pú bli co e do pri va -
do, a dis tin ção en tre a res pon sa bi li da de pes so al e
aqui lo que é uma res pon sa bi li da de ins ti tu ci o nal; o ca -
mi nho de se en con trar o ter mo apro pri a do que as se -
gu re a ne ces sá ria uni da de de ação, in dis pen sá vel
para a con du ção da po lí ti ca ex ter na, as sim como para 
a con du ção de qual quer po lí ti ca pú bli ca e pri va da, e o
sa u dá vel de ba te das idéi as. 

Por tan to, agra de ço a in ter ven ção de V. Exª, que
per mi te co lo car, ain da mais uma vez, com cla re za e
pre ci são, o tema na sua jus ta equa ção.

A ou tra per gun ta que V. Exª me faz diz res pe i to
ao tema do dano bra si le i ro em re la ção à car ne. Esse
dano en vol ve, cla ro, uma di men são es pe cí fi ca: tan tas
to ne la das não pu de ram ser ex por ta das; mas en vol ve
tam bém algo com ple xo: o dano mo ral ge ra do por uma 
me di da des sa na tu re za, que com pro me te a ima gem e 
a qua li da de da car ne bra si le i ra.

Pon de ro a V. Exª que se no pla no da le gis la ção
in ter na e do Ju di ciá rio o dano mo ral é uma ques tão
ain da com pli ca da em vá ri os pla nos, no pla no in ter na -
ci o nal, mu i to mais do que isso, mes mo por que, no
pla no in ter na ci o nal, o que pro va vel men te exis te de
mais ex pres si vo é um con ten ci o so de re pa ra ção cir -
cuns cri ta, e não um con ten ci o so de le ga li da de, que
abri ria es pa ço para o dano mo ral; mes mo por que,
nes sa área da res pon sa bi li da de, há uma dis cus são
gran de para que se veja em que me di da exis te cul pa
ou dolo, em que me di da se apli ca, como se su ge re na
área am bi en tal, o prin cí pio de pre ca u ção. Enfim, é
uma ques tão que do pon to de vis ta ju rí di co é mu i to di -
fí cil.

V. Exª tam bém me per gun ta se o sis te ma de ins -
tru ção de con tro vér si as da OMC é apro pri a do ou não.
Eu di ria que é o me lhor sis te ma exis ten te no pla no in -

ter na ci o nal. Ele é mais efi caz do que os me ca nis mos
con sen su a is de ar bi tra gem, pela sua re gu la ri da de e
pelo fato de com por tar um du plo grau de ju ris di ção.
Ele é mais efi caz que a Cor te Inter na ci o nal de Jus ti -
ça, em Haia, que é cir cuns cri ta no nú me ro de ca sos
que tem e pelo nú me ro de de cla ra ções que ace i tam a
ju ris di ção com pul só ria da Cor te. É tam bém, por in crí -
vel que pa re ça, mais ba ra to o sis te ma da OMC do que 
o sis te ma da Cor te Inter na ci o nal de Haia. Não é o sis -
te ma per fe i to, mas é o que me lhor aten de aos nos sos
in te res ses, numa or dem que sou o pri me i ro a re co -
nhe cer como sen do as si mé tri ca.

Con cluo, Sr. Pre si den te, ob ser van do que a li be -
ra li za ção co mer ci al trou xe pro ble mas e der ru i ções de
mer ca dos, mas lem bro que, seja na área de têx te is,
seja na área de brin que dos, eu, como Emba i xa dor
em Ge ne bra, con se gui um alí vio par ci al para es ses
dois se to res, pre ci sa men te de fen den do o in te res se
na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re tor -
no a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, eu gos ta ria ape nas de fa zer uma per gun -
ta que tal vez te nha es ca pa do ao Mi nis tro, so bre a
ques tão das prá ti cas vi gen tes an tes do acor do. 

Esses pa í ses, de cla ran do, re gis tran do, ti ve ram
o di re i to de con ti nu ar com elas, mes mo em des res pe i -
to à nova or dem ins ti tu í da?

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Sr. Se na -
dor, eu não ha via es que ci do a per gun ta fe i ta, mas
esta vi go ro sa luz ver me lha im pe diu que eu res pon -
des se. 

Esse as sun to sur giu com mu i ta re le vân cia na
épo ca da dis cus são do re gi me au to mo ti vo, pois um
dos acor dos da Ro da da Uru guai é o Acor do de
TRIPs, acor do que diz res pe i to às me di das de co mér -
cio re la ci o na das ao in ves ti men to. Esse acor do pre via
um pe río do adi ci o nal de de fa sa gem de cer tas me di -
das em vi gor, des de que elas fos sem no ti fi ca das à
OMC. 

Na que le mo men to de con clu são da Ro da da
Uru guai, não tí nha mos qual quer re gi me au to mo ti vo
em vi gor no Bra sil. Por tan to, não era pos sí vel no ti fi car
a pri o ri um re gi me que se cri ou a pos te ri o ri. Não
hou ve, nes se sen ti do, ne nhu ma, va mos di zer as sim,
fal ta de aten ção do Ita ma raty no tra to des sa ma té ria.

Já que V. Exª tam bém per gun tou, e eu não pude
res pon der, so bre o pa pel do Ita ma raty, per mi to-me,
su cin ta men te, di zer o se guin te: te nho al gu ma ex pe -
riên cia, ago ra, da ad mi nis tra ção pú bli ca bra si le i ra e
pos so as se gu rar que o Ita ma raty é uma das me lho res 
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bu ro cra ci as de que dis põe este País, e com alto es pí -
ri to pú bli co. Ade ma is, ele tem a me mó ria ins ti tu ci o nal, 
por que tem ar qui vo, tem com pu ta dor ca paz de ob ter
toda in for ma ção ne ces sá ria, que é um in gre di en te in -
dis pen sá vel em qual quer pro ces so ne go ci a dor. Ne -
nhu ma ou tra ins ti tu i ção, no âm bi to da ad mi nis tra ção
pú bli ca bra si le i ra, de tém esse co nhe ci men to acu mu la -
do, que é um co nhe ci men to de na tu re za ins ti tu ci o nal. 

Tam bém pon de ro que os di plo ma tas têm, por -
que se tra ta de uma car re i ra de Esta do – e este é um
dos ônus, mas tam bém uma das vir tu des de uma car -
re i ra de Esta do –, um sen ti do de es pí ri to pú bli co, de
de vo ção ao pú bli co e à ca u sa pú bli ca, com a con se -
qüen te di mi nu i ção do que é o seu in te res se e a sua
vo ca ção pri va da. 

Essa no ção de uma car re i ra de Esta do, o es pí ri -
to pú bli co faz dos di plo ma tas bra si le i ros ne go ci a do -
res não só ex pe ri en tes mas ca pa zes de trans mi tir o
me lhor do in te res se na ci o nal. Cre io, por tan to, que é
pre ci so aden sar essa con cen tra ção de es for ços, mas
o Ita ma raty tem essa com pe tên cia.

Con cluo, Sr. Pre si den te, ob ser van do que uma
po lí ti ca de co mér cio ex te ri or não é uma po lí ti ca de um 
Mi nis té rio, mas uma po lí ti ca de Go ver no. Daí a cri a -
ção re cen te, em no vos mol des, da Ca mex. Ela tam -
bém é uma po lí ti ca de so ci e da de. O que sig ni fi ca que
ela re pre sen ta um es for ço das em pre sas, dos ope rá -
ri os, para tra du zir isso numa di nâ mi ca vol ta da para o
mun do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, pelo pra -
zo de cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr. 
Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, Sr. Mi nis tro Cel so
La fer, o pon to es pe cí fi co da con vo ca ção de V. Exª
para esta tar de está su pe ra do, até com as in for ma -
ções úl ti mas que nos trou xe. Sob esse pon to de vis ta,
não te nho se não que cum pri men tá-lo pela ex po si ção
ab so lu ta men te cla ra do as sun to e pela ges tão de sen -
vol vi da à tes ta do Mi nis té rio, por todo o seu de sem pe -
nho bri lhan te que con du ziu a esse re sul ta do fa vo rá vel.

Entre tan to, esse pon to es pe cí fi co su pe ra do nos
de i xou pre o cu pa ções, Sr. Mi nis tro. Apre en sões, por
exem plo, na área do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, que,
evi den te men te, não co lo ca rei di an te de V. Exª, mas,
ama nhã, di an te do Mi nis tro da Agri cul tu ra, que de -
mons tra um cer to des pre pa ro da par te téc ni ca do Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra e ou tras pre o cu pa ções tam -
bém no que tan ge, aí sim, mais di re ta men te li ga do ao
Mi nis té rio de V. Exª, ao Pro ex.

O Bra sil vive uma si tu a ção ex tre ma men te di fí cil
em re la ção ao ba lan ço de pa ga men tos. Di ria até que
pas sa por uma si tu a ção es tran gu la do ra, as fi xi an te,
da nos sa eco no mia; uma ar ma di lha na qual a nos sa
eco no mia está pre sa. Obvi a men te, para su pe rar esse 
es tran gu la men to, o Go ver no de sen vol ve to dos os ins -
tru men tos pos sí ve is e pro cu ra de to das as for mas ex -
po nen ci ar, fa ci li tar, sub si di ar mes mo as in for ma ções
– o que acho per fe i ta men te vá li do.

Te nho enor mes dis cor dân ci as em qua se to dos
as pec tos, até em re la ção àque la po lí ti ca que con du -
ziu a essa si tu a ção de vul ne ra bi li da de do Bra sil. Mas,
di an te des te qua dro, há que re al men te fa zer um gran -
de es for ço de ex por ta ção, e são vá ri os os ins tru men -
tos de sub sí dio a essa ex por ta ção. O Pro ex é pro va -
vel men te o prin ci pal des ses sub sí di os, que, apli ca do
ao caso dos aviões, re sul tou nes ta re cla ma ção do
Ca na dá que até ago ra não nos foi fa vo rá vel. E eu, cla -
ro, como bra si le i ro, não re cla ma ria; ao con trá rio, di ria
que o Bra sil está cer to. Te mos que sus ten tar a nos sa
po si ção, em bo ra eu não me sin ta in te i ra men te con for -
tá vel por que sei que par te des te sub sí dio está en gor -
dan do os lu cros de uma par ti ci pa ção fran ce sa que
tam bém pres si o na o nos so ba lan ço de pa ga men tos. 

O fato é que há uma po lí ti ca con tes ta da pelo
Ca na dá, no caso dos aviões, mas que deve es tar sen -
do apli ca da de uma for ma ge ral, em bo ra com es pe ci -
fi ci da de – es tou de acor do que, no caso dos aviões,
os sub sí di os de vem ter sido ma i or. To da via, no to can -
te a au to mó ve is, a au to pe ças, é ra zoá vel ima gi nar
que em pre sas mul ti na ci o na is ins ta la das no Bra sil
para fa zer a sua po lí ti ca de pro du ção pelo mun do afo -
ra es te jam re ce ben do mu i tos sub sí di os, vo lu mes
gran des de sub sí di os, da dos pelo Go ver no bra si le i ro,
mas ne ga dos à área so ci al, às pre fe i tu ras, aos Esta -
dos. Enfim, es ses sub sí di os es tão fa ci li tan do a vida
des sas mul ti na ci o na is, que ob têm lu cros mu i tos pol -
pu dos aqui no nos so País.

Este caso ser viu para nos le van tar a pre o cu pa -
ção a res pe i to do Pro ex. A so ci e da de bra si le i ra, a opi -
nião pú bli ca des co nhe ce de ta lhes so bre o Pro ex. Re -
co nhe ço que não é um as sun to di re ta men te li ga do à
área de V. Exª, mas, no ca pí tu lo das re la ções ex te ri o -
res, co mer ci a is, é cada vez mais im por tan te. É cla ro
que V. Exª há de ter in for ma ções que não te mos, até
por que foi tam bém Mi nis tro do De sen vol vi men to.
Gos ta ria que V. Exª te ces se co men tá rio um pou co
mais subs tan ci a do a res pe i to do Pro ex do que até
aqui V. Exª nos in for mou ao res pon der ques tões de
ou tros Se na do res.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, que ro agra de cer-lhe, em pri me i ro
lu gar, os ge ne ro sos co men tá ri os ao tra ba lho que ve -
nho de sen vol ven do. Vin dos de V. Exª, cuja atu a ção
acom pa nho há tan tos anos e cu jos co nhe ci men tos e
pos tu ras sou ad mi ra dor, eles me to cam e me aju dam
a li dar com as di fi cul da des que a vida pú bli ca im põe a
to dos nós.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Esse sen ti men to é in te i ra men te re cí pro co – é de co ra -
ção, não há fal si da de.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Obri ga do. 

Esta mos de acor do que o tema do ba lan ço de
pa ga men tos e o da ba lan ça co mer ci al é im por tan te.
Está li ga do ao equi lí brio ma cro e co nô mi co do País,
que pre ci sa en con trar uma res pos ta ade qua da para a 
pró pria sus ten ta bi li da de do de sen vol vi men to da eco -
no mia bra si le i ra. Evi den te men te, sei que, na área de
co mér cio ex te ri or, o Pro ex é um dos pro gra mas im -
por tan tes.

Te nho di fi cul da des em lhe trans mi tir uma vi são
mais abran gen te do Pro ex, por que não te nho os ele -
men tos co mi go. Sei que o Pro ex re sul ta de uma do ta -
ção or ça men tá ria anu al; que exis tem cri té ri os dis tin -
tos de acor do com a es pe ci fi ci da de do mer ca do e do
pro du to que se de se ja ex por tar; que isso tran si ta por
uma ava li a ção na área eco nô mi ca – o BNDES, no
tem po em que eu es ta va no Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to, me aju dou a pen sar e a tra ba lhar al guns des -
ses cri té ri os, ten do, ob vi a men te como ob je ti vo es ti -
mu lar a pro du ção no pla no in ter no.

No que diz res pe i to ao ca pí tu lo Bom bar di -
er/Embra er, o pon to mais ques ti o na do diz res pe i to à
equa li za ção de ju ros, ou seja, a re la ção en tre o que é
o ris co Bra sil e a con di ção de ju ros que uma em pre sa
não tem ris co Bra sil pode ob ter. A em pre sa pode ser a 
me lhor em pre sa – e a Embra er é, sem dú vi da, uma
em pre sa de mu i ta qua li da de, mas car re ga con si go o
ris co Bra sil.

O Ban co Itaú, que é um ex ce len te ban co e ad mi -
nis tra do com alta qua li da de, tem no seu ra ting o com -
po nen te de sua lo ca li za ção no Bra sil. Por isso, o ra -
ting do Ban co Itaú em Por tu gal é di fe ren te do ra ting
do Ban co Itaú no Bra sil, con for me li no re la tó rio do
Ban co Itaú pu bli ca do re cen te men te. Então esse tema
da equa li za ção dos ju ros é, no fun do, a de fe sa que
es ta mos fa zen do da Embra er jun to ao Ca na dá. E me
pa re ce ser uma tese mu i to de fen sá vel, por que o pró -

prio mer ca do, ao fa zer esse ra ting de ris co, di fe ren cia 
os pa í ses e as suas em pre sas.

O Pro ex é um pro gra ma am plo. E é cla ro que de -
pen den do do pro du to que se vá ven der há uma cer ta
ló gi ca de mer ca do a ser aten di da. No li mi ta do es pa ço
de tem po, é o que pos so trans mi tir a V. Exª. No en tan -
to, pro cu ra rei di li gen ci ar para fa zer che gar às suas
mãos al gu ma in for ma ção adi ci o nal so bre essa po lí ti -
ca pú bli ca mu i to im por tan te para o País.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re tor -
no a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Mi nis tro Cel so La fer, agra de ço mu i to a sua res pos ta e 
a sua dis po si ção de en vi ar-me ain da mais sub sí di os a 
res pe i to des se as sun to que con si de ro re al men te im -
por tan te.

Con fes so que tive di fi cul da des em com pre en der 
a ma té ria. O Bra sil luta pela equa li za ção dos ju ros,
mas in ter na men te pra ti ca mos ju ros mu i to mais ele va -
dos do que os do mer ca do in ter na ci o nal. Eu ima gi na -
va que o País es ti ves se fi nan ci an do a ju ros com pa tí -
ve is com o mer ca do in ter na ci o nal. Po rém, pa re ce que 
o Ca na dá re cla ma que, ape sar de o Bra sil ter ju ros in -
ter nos mu i to ele va dos, na hora de ex por tar, está sub -
si di an do a ju ros ain da mais ba i xos do que os do mer -
ca do in ter na ci o nal. Em vis ta dis so, fi quei um pou co
de sin for ma do e con fu so a esse res pe i to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Sr. Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Só para
res pon der a V. Exª, a idéia da equa li za ção de ju ros é
fa zer com que a Embra er pa gue os ju ros do mer ca do
in ter na ci o nal e não ju ros aba i xo. Por isso, en ten de -
mos que a equa li za ção é um in cen ti vo à ex por ta ção e
um in cen ti vo de iso no mia com pe ti ti va e não um sub sí -
dio nes se sen ti do es tri to do acor do da OMC.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res pelo pra zo
de cin co mi nu tos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Sr. Pre si den te, an tes de di ri gir-me ao Sr. Mi nis tro
Cel so La fer, re que i ro que V. Exª can ce le a mi nha ins -
cri ção para ar güir ama nhã o Sr. Mi nis tro da Agri cul tu -
ra, cuja vin da pa re ce-me des ne ces sá ria. 

Peço-lhe en ca re ci da men te que, na pró xi ma se -
ma na, o Se na do re to me as suas ati vi da des nor ma is,
com as co mis sões ins ta la das, com Ordem do Dia nas
ses sões, e com os Se na do res na tri bu na de ba ten do
ou tros as sun tos igual men te im por tan tes. É o pe di do
que lhe faço.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Infor -
mo a V. Exª que a re u nião para a de fi ni ção da Pre si -
dên cia das Co mis sões, por so li ci ta ção das Li de ran -
ças, foi trans fe ri da para ama nhã. Mas exis te Ordem
do Dia; para a pró xi ma quin ta-fe i ra, há inú me ros pro -
je tos em pa u ta. Por de fi ni ção e de ci são do Ple ná rio,
es ta mos re a li zan do esta ses são e re a li za re mos a ou -
tra com con vo ca ção do Sr. Mi nis tro da Agri cul tu ra
ama nhã.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Mu i to obri ga do pela in for ma ção.

Sr. Mi nis tro, far-lhe-ei duas per gun tas so bre
uma ques tão que já foi abor da da aqui, mas que é cru -
ci al e in qui e ta para mu i tas pes so as nes te País. Tra -
ta-se da Alca. V. Exª dis se que a re fe ri da en ti da de não
é des ti no, mas op ção. Em tese, con cor do com V. Exª.
No en tan to, re ce io que, na prá ti ca, seja fa ta li da de
mes mo. Ne go ci a re mos em con di ções mu i to di fí ce is e
não sei se po de re mos fazê-lo em blo co, por que há
par ce i ros nos sos no Mer co sul pres su ro sos para ade -
rir à Alca. O Bra sil nem tan to. Ingres sar na Alca, Mi nis -
tro, sem que se jam re sol vi das ou ata ca das ques tões
como le gis la ção an ti dum ping, sub sí di os à pro du ção e 
à ex por ta ção de pro du tos agrí co las, bar re i ras não-ta -
ri fá ri as – são ques tões que não o go ver no ame ri ca no, 
mas cer ta men te o Con gres so ame ri ca no di fi cil men te
fará con ces sões. E temo que, ape sar des sa ri gi dez,
os Esta dos Uni dos, par ce i ros nos sos ain da as sim,
que i ram in gres sar na Alca. E a per gun ta que lhe faço,
Mi nis tro, para a qual não sei se V. Ex.ª tem res pos ta, é 
esta: O Bra sil tem pro je to al ter na ti vo? Se não ti ver
pro je to, há al ter na ti va? Qual se ria a al ter na ti va? O
Bra sil ten tar uma apro xi ma ção com a União Eu ro péia, 
que é ain da mais pro te ci o nis ta que os Esta dos Uni -
dos? Se apro xi mar de quem? De pa í ses da Co o pe ra -
ção Eco nô mi ca para Ásia-Pa cí fi co – Apec, da Ásia,
tão dis tan tes, como Ta i wan, Ja pão ou de pa í ses iso la -
dos, como a Chi na, a Índia, ou fi ca ría mos com ple ta -
men te iso la dos? E essa se ria uma op ção, Mi nis tro?
Não sei se V. Ex.ª tem res pos ta, sin to-me per ple xo di -
an te dis so, acho que mu i ta gen te nes te País se sen te
as sim tam bém com re la ção a esse as sun to, e isso me 
in qui e ta mu i to.

A se gun da per gun ta é mais um ape lo, Mi nis tro.
Re pre sen to um Esta do que tem o ma i or par que ma -
nu fa tu re i ro da Re gião Nor te e, como V. Ex.ª diz, o in -
gres so na Alca é ao mes mo tem po cus to e opor tu ni -
da de. Ve mos ali uma enor me opor tu ni da de de ex pan -
dir de for ma gi gan tes ca a nos sa pro du ção com aces -
so ao mer ca do ame ri ca no e, ao mes mo tem po, o ris -

co de não su por tar mos a con cor rên cia e ser mos su fo -
ca dos. E, no caso, não é mais uma per gun ta mas um
ape lo a V. Ex.ª no sen ti do de que, nas lon gas ne go ci a -
ções para o in gres so ou não na Alca, os le gí ti mos in -
te res ses re gi o na is se jam le va dos em con ta.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com a
pa la vra o Sr. Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Sr. Se na dor 
Jef fer son Pé res, é um pra zer re en con trá-lo para um
de ba te de na tu re za pú bli ca como aque les que ti ve -
mos na oca sião em que eu res pon dia pelo Mi nis té rio
do De sen vol vi men to, quan do V. Ex.ª tra zia sem pre o
me lhor de uma es cla re ci da vi são do in te res se pú bli co
que é o que nor te ia a sua tra je tó ria. 

V. Ex.ª me faz duas ques tões im por tan tes. Vou
co me çar pela se gun da que não é mais fá cil, mas tal -
vez seja a de mais sim ples res pos ta. So mos um País
con ti nen tal, e uma di men são des te nos so País é a fe -
de ra ti va e suas pe cu li a ri da des re gi o na is. O in te res se
na ci o nal ne ces sa ri a men te pas sa por uma com pre en -
são dos in te res ses das re giões do nos so País, das
suas vo ca ções eco nô mi cas e das suas le gí ti mas as -
pi ra ções. Por tan to, faço mi nhas as suas pre o cu pa -
ções e que ro lhe as se gu rar que, no que me diz res pe i -
to, como Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, o tema es -
ta rá per ma nen te men te no meu ho ri zon te de pre o cu -
pa ção.

V. Exª faz uma per gun ta mais com ple xa de um
tema que nos in qui e ta a to dos, que é o tema da Alca,
se ela é op ção, se ela é des ti no ou se ela é fa ta li da de.
Re cu so, como pos tu ra, o ter mo fa ta li da de por que cre -
io na ca pa ci da de da ação hu ma na de res pon der aos
de sa fi os e aos pro ble mas e ir trans for man do as si tu a -
ções. Qu e ro di zer que nas re u niões com as au to ri da -
des ame ri ca nas, na mi nha re cen te vi a gem aos Esta -
dos Uni dos, tive a opor tu ni da de de di zer a to dos, seja
ao USTR, seja ao Se cre tá rio de Esta do, seja aos co -
la bo ra do res di re tos do Pre si den te Bush, seja em ma -
ni fes ta ções pú bli cas, que o in te res se na ci o nal bra si le -
i ro sig ni fi ca va uma Alca que des se aces so aos pro du -
tos bra si le i ros, que res pon des se ao in te res se na ci o -
nal. Va len do-me um pou co de uma fra se que sei que
os ame ri ca nos são ca pa zes de en ten der, eu dis se:
”What’s in it for us?“ E apro ve i tei para re i te rar que se 
no âm bi to dos Esta dos Uni dos, que é uma so ci e da de
com ple xa, exis tem in te res ses cons ti tu í dos, o que sig -
ni fi ca que uma ne go ci a ção des sa na tu re za é uma ne -
go ci a ção para fora, mas é uma ne go ci a ção para den -
tro da so ci e da de nor te-ame ri ca na, por que éra mos
um país de mo crá ti co de gran de es ca la, e que, por tan -
to, tam bém em nos so caso, ha via esta du pla ne go ci a -
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ção: uma ne go ci a ção para fora e uma ne go ci a ção
para den tro da so ci e da de bra si le i ra, para iden ti fi car
onde está o me lhor in te res se na ci o nal.

Cla ro que, numa ne go ci a ção como essa, se pu -
der mos agir em con jun to, te re mos me lho res pos si bi li -
da des de de fen der os nos sos in te res ses. E foi por
essa ra zão que a mi nha pri me i ra ini ci a ti va de vi a gem
foi a de ir aos pa í ses do Mer co sul – fui à Argen ti na, fui
ao Uru guai, fui ao Pa ra guai –, com o ob je ti vo de con -
so li dar uma po si ção con jun ta, a co me çar pela re a ção
à idéia de an te ci pa ção das da tas de con clu são des sa
ne go ci a ção.

As ra zões que te nho para jus ti fi car a não an te ci -
pa ção des sas da tas são ób vi as, mas as re pe ti aos
meus di ver sos in ter lo cu to res e tomo a li ber da de de
re lem brá-los: essa ne go ci a ção é com ple xa e en vol ve,
como V. Exª dis se, com toda ra zão, an ti dum ping, sub -
sí di os à ex por ta ção, tema da agri cul tu ra, bar re i ras
não ta ri fá ri as. Ima gi ná va mos que, para os ame ri ca -
nos, es ses te mas exi gi ri am essa ne go ci a ção para
den tro, ne go ci a ção que ha ve ria de re que rer esse tipo
de tem po.

Encon trei apo io dos nos sos par ce i ros para esse 
tema e para essa vi são da com ple xi da de da ne go ci a -
ção, as sim como en con trei apo io do Chi le para o tema 
das da tas na vi si ta sub se qüen te que para lá fiz.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re tor -
no a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Gos ta ria de agra de cer ao Mi nis tro Cel so La fer e di -
zer que S. Exª não me res pon deu se ha ve rá al ter na ti -
va por que re al men te não sabe; se ria um exer cí cio de
fu tu ro lo gia. Só os pró xi mos anos nos di rão.

Mu i to obri ga do.
O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Cre io, Se -

na dor, que uma das co i sas que de ve mos fa zer, de
ma ne i ra mais pre ci sa do que até ago ra tem sido fe i to,
é sa ber qual é o pla no B, se o pla no A não for sa tis fa -
tó rio. É uma obri ga ção nos sa exa mi nar o tema com a
aju da da so ci e da de ci vil e do mun do aca dê mi co.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Srªs e
Srs. Se na do res, an tes de pas sar a pa la vra à Se na do -
ra He lo í sa He le na, gos ta ria de dar uma in for ma ção ao 
Se na dor Jef fer son Pé res: há ma té ri as agen da das na
Ordem do Dia até para o dia 11 de abril; por tan to das
ter ças às quin tas-fe i ras há pa u ta. Na pró xi ma quin -
ta-fe i ra ha ve rá qua tor ze itens na Ordem do Dia, en tre
os qua is está o pro je to que tra ta da im plan ta ção, em
ca rá ter emer gen ci al e pro vi só rio, da De fen so ria Pú bli -
ca da União. Há tam bém um pro je to de lei com ple -
men tar a res pe i to de ine le gi bi li da de.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na. 

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro sa u dar
os Se na do res Pa u lo Har tung e Osmar Dias pela ini ci -
a ti va e tam bém o Mi nis tro Cel so La fer e seus téc ni cos
aqui pre sen tes.

Do mes mo je i to que o Se na dor Ney Su as su na,
como dis se no ple ná rio, so nha com a pro du ção na ci o -
nal in va din do os mer ca dos in ter na ci o na is, eu tam bém 
te nho um so nho, mu i to ma i or, que é o de ver a pro du -
ção na ci o nal in va dir os la res des se gi gan tes co mer -
ca do in ter no de mas sa, que é o Bra sil.

Em re la ção a essa con ten da com o Ca na dá, Sr.
Mi nis tro, devo di zer que con si de rei mu i to im por tan te
para o in te res se pú bli co, para o in te res se na ci o nal,
que ela exis tis se. Pri me i ro por que en ten do que a re a -
ção do Ca na dá foi ar ro gan te, tru cu len ta e in to le ran te.
A ar ro gân cia o ce gou a tal pon to que, tal vez por ima -
gi nar a fra gi li da de da re a ção bra si le i ra, teve uma ação 
de tan ta tru cu lên cia a qual aca bou pos si bi li tan do a
po pu la ri za ção do de ba te em tor no do in te res se pú bli -
co, do in te res se na ci o nal. Pos si bi li tou tam bém, na mi -
nha com pre en são, a su pe ra ção do que ca rac te ri zo
uma far sa in te lec tu al, que é a ques tão da si me tria na
glo ba li za ção, a li vre mo bi li da de de ca pi ta is, a for ça de
tra ba lho, as mer ca do ri as. Pos si bi li tou o de ba te de um
tema que até en tão vi nha sen do dis cu ti do não ne ces -
sa ri a men te sob o si lên cio di plo má ti co, mas sob o si -
lên cio do Go ver no, como ocor reu em vá ri os ou tros
ca sos, como a ques tão do coco, do le i te, do aço, das
ole a gi no sas, dos me di ca men tos. Vá ri os ou tros te mas 
até en tão não ti nham sido dis cu ti dos, e o in ci den te
aca bou le van do o Par la men to bra si le i ro a fa zer esse
de ba te, em bo ra atra sa do; mas o im por tan te é que te -
nha sido fe i to. 

Qu e ro fa zer al guns ques ti o na men tos ex tre ma -
men te ob je ti vos. Embo ra o Se na dor Jef fer son Pé res
te nha tra ta do da ques tão da Alca e V. Exª te nha ana li -
sa do par te dis so, eu gos ta ria que, se pos sí vel, V. Exª
mais uma vez se de bru ças se so bre o tema, por que –
pa re ce-me – já foi de fi ni da a pre sen ça bra si le i ra na
cú pu la de Qu e bec em abril des te ano. Então, qua is
são exa ta men te as ar ti cu la ções que es ta rão sen do
fe i tas na Amé ri ca La ti na para a par ti ci pa ção nes se
de ba te e qua is os te mas a se rem dis cu ti dos?

Ou tra per gun ta diz res pe i to ao pro ble ma que
aca ba ria mo ti van do a bar re i ra ca na den se em re la ção
à car ne bra si le i ra, a ques tão da Bom bar di er e da
Embra er. Cla ro que to dos co nhe ce mos a di nâ mi ca in -
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ter na ci o nal no sen ti do de im pe dir que os pa í ses pe ri -
fé ri cos tra ba lhem e es ta be le çam me ca nis mos de di -
na mi za ção na pro du ção da sua in dús tria bé li ca. Isso
não é no vi da de. Então, aqui lo que foi tra ta do pelo Ca -
na dá como con fi den ci a li da de co mer ci al em al gum
mo men to foi usa do em re la ção ao Bra sil? E por que
não foi usa do como me ca nis mo para pro te ger a pro -
du ção na ci o nal? So bre essa ques tão da con fi den ci a -
li da de co mer ci al, em qua is mo men tos a Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio se de bru çou so bre esse tema,
não ape nas nes se caso es pe cí fi co? E o Bra sil pen sa
em usar o mes mo me ca nis mo para mi ni mi zar os seus 
pro ble mas nas re la ções in ter na ci o na is?

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com a
pa la vra o Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Se na do ra
He lo í sa He le na, que ria co me çar as mi nhas res pos tas 
às ques tões for mu la das por V. Exª su bli nhan do quão
per ti nen te foi a sua ava li a ção do sig ni fi ca do para a so -
ci e da de bra si le i ra des sa re cen te cri se tra zi da pelo
epi só dio da vaca lou ca e da ex por ta ção de car ne. 

Sou um es tu di o so e um in te res sa do em re la -
ções in ter na ci o na is e há mu i to tem po não iden ti fi co
um tema des sa área que te nha tido a mes ma am pli tu -
de de res so nân cia que teve esse, o qual mos trou
aqui lo que é a re a li da de do mun do de hoje, vale di zer
a sua in ter na li za ção na vida dos pa í ses.

Se a ques tão Embra er/Bom bar di er in te res sa va
às pes so as era por que, en fim, tra ta va-se da ex por ta -
ção de pro du tos de alta den si da de tec no ló gi ca por
uma em pre sa bra si le i ra que en fren ta va re sis tên ci as
im por tan tes nes sas as si me tri as que exis tem no pla no 
in ter na ci o nal; se ou tros te mas que V. Exª lem brou,
como o pro ble ma do coco, do coco ra la do que cu i dei
no meu pe río do em Ge ne bra; do le i te, men ci o na do
pelo Se na dor Arlin do Por to; o tema do aço e do an ti -
dum ping; o tema das ole a gi no sas, que é um con ten ci -
o so com pli ca do e deu mar gem ao con ten ci o so do
fran go, se es ses te mas são im por tan tes não ti ve ram o 
dom de atin gir a so ci e da de bra si le i ra como um todo.
O caso do gado teve esse dom por que gado exis te em 
to das as di men sões do nos so imen so ter ri tó rio. To dos 
sa be mos o que é gado. 

To dos sa be mos o que é gado; to dos sa be mos
que gado, no Bra sil, é cri a do no sis te ma de pe cuá ria
ex ten si va, no qual não se ofe re ce ali men to fe i to com
base em ra ção ani mal, não ha ven do caso co nhe ci do
de do en ça da vaca lou ca. Então, isso tudo ge rou uma
sen si bi li da de que con si de ro um dado im por tan te no
pro ces so de cons ci en ti za ção que to dos de ve mos ter
di an te des se tipo de pro ble ma que pas sa rá a ser um

pro ble ma mu i to mais fre qüen te na vida do nos so País. 
O fato de V. Exª ter cha ma do aten ção para isso é um
des ta que que en ten do mu i to útil e que eu gos ta ria de
re al çar.

Em re la ção ao tema Alca, que é um tema com -
ple xo, ha ve rá uma re u nião de Mi nis tros de Re la ções
Exte ri o res e do Co mér cio Exte ri or, em Bu e nos Ai res,
em abril, que an te ce de rá a re u nião de Qu e bec. Esta
re u nião de Mi nis tros será an te ce di da, na mes ma se -
ma na, por uma re u nião téc ni ca que, por sua vez, foi
an te ce di da por uma re u nião ocor ri da em Lima. Nes sa 
re u nião ocor ri da em Lima, nos di ver sos gru pos de ne -
go ci a ção, que hoje es tão es tru tu ra dos, e no âm bi to
dos qua is se pro ces sa a ne go ci a ção da Alca, exis ti am 
mais dú vi das que con sen sos.

Esses gru pos são mu i to abran gen tes. Um de les, 
que nos in te res sa mu i to, é o Gru po de Aces so a Mer -
ca dos, que en vol ve não só o tema das ta ri fas e das
bar re i ras ta ri fá ri as, mas o das bar re i ras não-ta ri fá ri as. 
Assim, exis tem di ver sos gru pos. E é em tor no dis so
que se vai tra ba lhar em Bu e nos Ai res, com o ob je ti vo
de iden ti fi car onde es tão, ba si ca men te, as di ver gên ci -
as, que são mu i tas.

Uma ou tra per gun ta que V. Exª me fez diz res pe -
i to ao pro ble ma da con fi den ci a li da de e a sua re le vân -
cia. O Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga, com ra zão,
ao le van tar o tema do Pro ex, fez in da ga ções so bre,
en fim, o que ele sig ni fi ca, qua is os cri té ri os, como é
apli ca do etc. Per gun tas que, na tu ral men te, se in se -
rem tam bém no mes mo uni ver so de pre o cu pa ções de 
V. Exª.

Po de mos di zer que es ses são te mas de co nhe -
ci men to pú bli co – po dem não ser de co nhe ci men to
es pe cí fi co –; são pu bli ca dos e se in se rem no Orça -
men to. É uma pre o cu pa ção que te mos no tra to do di -
nhe i ro pú bli co, qual seja, a de dar a ele a trans pa rên -
cia ne ces sá ria. Jus ta men te uma das di fi cul da des que
te mos, no caso da Ca na da Account, é a de não ter ob -
ti do a in for ma ção apro pri a da de ba i xo de uma re ser va
de Esta do.

Esta mos ques ti o nan do isso e nos vi mos fa ci li ta -
dos, nes se pro ces so de novo ques ti o na men to que es -
ta mos dan do en tra da ago ra, ba se a dos nas de cla ra -
ções fe i tas pelo Mi nis tro de Co mér cio Exte ri or do Ca -
na dá, vol ta dos para o apo io à Bom bar di er, com base
nes ta Ca na da Account.

Então, cre io que, do nos so pon to de vis ta, a
trans pa rên cia é uma exi gên cia de mo crá ti ca nos sa. A
ba ta lha com o Ca na dá é a de des ven dar este mun do
fe cha do, den tro do qual se en con tra par te dos sub sí -
di os ca na den ses.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re tor -
no a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, pelo pra zo
de dois mi nu tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Eu gos ta ria de agra de cer a res pos ta do Mi nis tro e di -
zer que en ten do que o me lhor mar ke ting que o Go -
ver no bra si le i ro pode fa zer para re cu pe rar e se du zir o
mer ca do in ter na ci o nal, sem dú vi da, é a fir me za do
Go ver no bra si le i ro.

Em re la ção à ques tão das in for ma ções con fi -
den ci a is, é inad mis sí vel que uma or ga ni za ção, que se 
diz Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio – em bo ra sa i -
ba mos que ser ve aos in te res ses das gran des na ções
–, es ta be le ça e ace i te um me ca nis mo en ca mi nha do
por uma na ção e co bre de ou tra um me ca nis mo de
trans pa rên cia, de tal for ma que aca be sen do um em pe -
ci lho num pro ces so tão di fí cil como esse da Embra er.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com a
pa la vra o Sr. Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Per mi -
ta-me, Sr. Pre si den te, ra pi da men te di zer à ilus tre Se -
na do ra que não foi a OMC que co o nes tou a po si ção
do Ca na dá. O juiz de ci de com base nas pro vas dis po -
ní ve is. Ocor re que, no âm bi to in ter na ci o nal, é di fí cil
exer cer um po der de po lí cia para além da qui lo que é a 
ação do Esta do.

Então, o tra ba lho é mais com ple xo; é um de sa -
fio, do pon to de vis ta ju rí di co; e é um dos te mas que
es ta mos le van tan do nes te novo pa nel que sus ci ta -
mos, a sa ber: o de se qui lí brio en tre uma si tu a ção de
trans pa rên cia pú bli ca e uma si tu a ção de in for ma ção
não trans pa ren te que di fi cul ta as nos sas ações po lí ti -
cas e ju rí di cas.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com a
pa la vra o Se na dor Hugo Na po leão, pelo pra zo de cin -
co mi nu tos.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, Sr. Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, Cel so
La fer, Srªs e Srs. Se na do res, sin to-me in te i ra men te à
von ta de nes ta hora, nes te mo men to e nes te ins tan te
– e pen so que o Se na do, de igual for ma – ao re ce ber
o Mi nis tro Cel so La fer. S. Exª já não é Mi nis tro das Re -
la ções Exte ri o res pela pri me i ra vez, ten do exer ci do o
car go, com bri lhan tis mo, em ou tra oca sião. Tam bém
não foi essa a úni ca pas ta que S. Exª exer ceu em nos -
so País.

Vejo que o Se na do tem ma ni fes ta do gran de in -
te res se, a par tir dos re que ri men tos dos Se na do res
Pa u lo Har tung e Osmar Dias, pela con vo ca ção dos
Mi nis tros Cel so La fer e Pra ti ni de Mo ra es; in te res se
este que tem sido vi va men te acom pa nha do pela

Asses so ria de Re la ções com o Con gres so, que tem à
fren te o efi ci en te Emba i xa dor João Car los de Sou za
Go mes.

Devo acres cer, Sr. Mi nis tro, para fa zer a mi nha
in da ga ção, que gos ta ria de si tu ar uma cir cuns tân cia
es pe ci al do Ca na dá, opor tu ni da de em que tra go meu
ju í zo pes so al – e é cla ro que V. Exª não de ve rá nem
po de rá acom pa nhar este meu ra ci o cí nio: os ca na den -
ses, em ma té ria po lí ti ca, de i xam a de se jar.

Se não ve ja mos: por três oca siões, Sr. Pre si den -
te, já hou ve ten ta ti vas de se pa ra tis mo no Ca na dá. O
Ca na dá é um país que par ti ci pa do G-7 ou, hoje, do
G-8, sen do uma das gran des po tên ci as eco nô mi cas
não só das nos sas Amé ri cas, mas, evi den te men te, se 
si tua nes se ran king mun di al men te. To da via, no iní cio
da dé ca da de 60, quan do o Pre si den te, Ge ne ral
Char les De Ga ul le, che gou a Qu e bec e dis se algo
como ”Vive Qu e bec li bre!“ – Viva Qu e bec li vre! –,
qua se que ins tou a po pu la ção ca na den se ori gi ná ria
da co lo ni za ção fran ce sa a bus car o se pa ra tis mo.

De lá para cá, sal vo en ga no, hou ve três ple bis ci -
tos. O úl ti mo de les, nos idos de 1995, quan do hou ve
uma ca u te la. Os dois pri me i ros, que eram pela ma nu -
ten ção da uni da de ca na den se, ha vi am sido der ro ta -
dos, até por boa mar gem de vo tos. Já, no ter ce i ro,
pro cu rou-se for mu lar uma per gun ta um pou co mais
su a ve. Inda ga va o ple bis ci to: ”Você ace i ta ria que o
Go ver no de Qu e bec ini ci as se con ver sa ções com o
Go ver no de Otta wa no sen ti do de, even tu al men te,
dis cu tir uma pa u ta para que se bus que a se pa ra ção?“ 
Era mu i to fá cil res pon der ”sim“. Não era um mero
”sim“ ou ”não“. Era a res pos ta para o iní cio de con ver -
sa ções. To da via, por um por cen to ape nas, ga nhou
”não“, e foi pos ter ga da a se pa ra ção do Ca na dá. Por
in crí vel que pa re ça, há quem diga que, lá na cos ta su -
do es te do Ca na dá, no no ro es te dos Esta dos Uni dos,
Van cou ver, even tu al men te, sen tir-se-ia tam bém com
o di re i to de es co lher o des ti no de in cor po rar-se aos
Esta dos Uni dos. Era o que se di zia. Não com pre en do
a po si ção dos ca na den ses exa ta men te por isso. Em
vez de pre ser va rem a sua pró pria uni da de in ter na – e
falo com a mi nha ex clu si va res pon sa bi li da de de Par -
la men tar –, es tão ago ra a cri ar uma si tu a ção. 

Nes se as pec to, faço a V. Ex.ª a pri me i ra per gun -
ta. Den tro de um es pí ri to de cres cen te ani mo si da de,
em face da ques tão Bom bar di er vis-à-vis o nos so
Embra er-145, será que não hou ve tam bém um pou co
de exa cer ba ção de âni mos por par te dos ca na den ses 
ou, quem sabe, até do Go ver no do Ca na dá, para que
se che gas se a uma ab sur da de ci são de ve tar a vaca
lou ca no Bra sil?
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Qu an to à se gun da in da ga ção, de i xá-la-ei para a 
se gun da par te, pois o Pre si den te me ad ver te de que
meu tem po está es go ta do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Sr. Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Sr. Se na dor 
Hugo Na po leão, agra de ço-lhe os ge ne ro sos co men -
tá ri os à mi nha atu a ção pú bli ca, a aná li se e a ava li a -
ção so bre te mas do equi lí brio fe de ra ti vo do Ca na dá,
as qua is re ve lam ser V. Ex.ª co nhe ce dor pro fun do das 
Re la ções Inter na ci o na is, de mons tran do ser al guém
que, até por ra zões de fa mí lia, exer ci tou-se na re fle -
xão so bre aqui lo que é o mun do e como ele fun ci o na.
E eu me lem bro, evi den te men te, da fi gu ra do Emba i -
xa dor Alu í sio Na po leão, que foi in clu si ve o nos so Pri -
me i ro Emba i xa dor na Chi na.

Cre io que há uma ra zão im por tan te que cabe a
mim, com a de vi da ca u te la, men ci o nar em res pos ta
ao Se na dor Hugo Na po leão, que é o de di zer que a
em pre sa ca na den se Bom bar di er si tua-se no Ca na dá
fran cês, e por tan to a aten ção que a ela é dada, seja
pelo Qu e bec – e por isso fa lei no Qu e bec Inves tis se -
ment como um dos pro gra mas que me re cem ques ti o -
na men to do nos so lado, seja pelo go ver no cen tral por
Otta wa, ex pri me igual men te uma sen si bi li da de toda
in di ca ti va da qui lo que é esse di fí cil equi lí brio fe de ra ti vo.

Por tan to, há na mi nha va ri a ção esse com po -
nen te po lí ti co pre sen te no apo io que o Go ver no do
Ca na dá dá à em pre sa Bom bar di er. E di ria tam bém
que, por mais que te nha ha vi do uma ine quí vo ca ne -
ga ção da re la ção en tre um caso e ou tro, não é essa a
per cep ção que tem a so ci e da de bra si le i ra, nem a que
foi ma ni fes ta da pela opi nião pú bli ca ca na den se em
di ver sos ór gãos da im pren sa ca na den se e na ma ni -
fes ta ção de ou tros Esta dos da fe de ra ção, cu jos in te -
res ses se vi ram afe ta dos por essa exa cer ba ção de
foco em tor no des se as sun to.

É o que me per mi ti ria di zer nes te mo men to.
Aguar do, as sim, a se gun da ques tão que V. Exª de se ja 
me for mu lar.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re tor -
no a pa la vra ao Se na dor Hugo Na po leão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Agra de -
ço, Mi nis tro, as ge ne ro sas pa la vras de V. Exª e fico co -
mo vi do com a gen til ma ni fes ta ção com re la ção ao
meu que ri do pai.

Em se gun do lu gar, eu gos ta ria de fa zer uma in -
da ga ção que ad vém da pró pria ex po si ção que V. Exª
en ca mi nhou a esta Casa e dos co men tá ri os fe i tos na
tar de de hoje, nes ta ses são. Esses co men tá ri os já fo -
ram es pe lha dos até pela Ga ze ta Mer can til, no CMA

Sta ti on – ti ra do hoje do com pu ta dor –, em que V. Exª
diz que ima gi na que a OMC pos sa a vir a ela bo rar ”al -
gum ins tru men to que per mi ta res pon sa bi li zar go ver -
nos cu jos ser vi ços de de fe sa pú bli ca ado tem me di das 
sem fun da men to e que ve nham ca u sar pre ju í zos a
eco no mia de al gum país mem bro (...) es ta mos exa mi -
nan do tam bém to das as pos si bi li da des ju rí di cas de
le var o Ca na dá a res pon der na OMC pe las in jus tas
ações to ma das nes se caso“. 

Qu a is se ri am os ins tru men tos e, even tu al men te, 
as pos si bi li da des ju rí di cas que V. Exª aven ta ria?

Con cluo com um co men tá rio, para di zer que
vejo no Esta do de S. Pa u lo de hoje, no Ca der no Eco -
no mia, que o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es afir mou ”que
foi mu i to opor tu no o Pre si den te ha ver lem bra do que
as re gras da OMC só fa vo re cem aos pa í ses ri cos.“
Não vi o Se nhor Pre si den te, em ne nhum mo men to,
di zer isso. Pen so até que, se es ta mos pos tu lan do jun -
to à OMC, não de ve ría mos di zer que a OMC só aten -
de a pa í ses ri cos, até mes mo por que nós, se não es -
ta mos no G-8, pelo me nos so mos país em de sen vol -
vi men to do Gru po 77 e não nos sen ti mos, tam bém,
como país po bre na acep ção da pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re tor -
no a pa la vra ao Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Agra de ço a
se gun da per gun ta do Se na dor Hugo Na po leão,
acom pa nha da, como sem pre, de um con tex to em que 
ela é si tu a da para efe i tos de uma re fle xão mais abran -
gen te. Eu mes mo lem brei, quan do per gun ta do pelo
Se na dor Ber nar do Ca bral, uma sé rie de de ci sões da
OMC que nos fo ram fa vo rá ve is, a co me çar pela pri -
me i ra, que foi a da ga so li na re for mu la da, que nos deu
aces so ao mer ca do nor te-ame ri ca no e que, por tan to,
ex pri me que, nes te jogo com pli ca do do co mér cio in -
ter na ci o nal e dos con ten ci o sos co mer ci a is in ter na ci o -
na is, se en fren ta mos essa di fi cul da de, ob ti ve mos
aque la vi tó ria em re la ção aos Esta dos Uni dos, cuja
im por tân cia eco nô mi ca nin guém ig no ra.

Em re la ção ao tema dos ins tru men tos, es tou
evi den te men te re fle tin do so bre como pro ce der.
Instruí a mis são do Bra sil em Ge ne bra que atu as se
ama nhã na re u nião do Co mi tê Fi tos sa ni tá rio da OMC, 
que tra ta pre ci sa men te do acor do re fe ren te ao pró -
prio Co mi tê. Cre io, pela ex pe riên cia que te nho, que
há im por tan tes dis po si ti vos des se acor do que, na mi -
nha aná li se, não fo ram am pla men te aten di dos, se jam 
pro ce di men tos de no ti fi ca ção pré via, se jam pro ce di -
men tos de ava li a ção de ris co em re la ção às me di das
de ur gên cia, como es sas ado ta das pelo Ca na dá.
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A mi nha pri me i ra ten ta ti va, adi an tan do uma re -
fle xão que faço mu i to a tí tu lo ex plo ra tó rio, é de le van -
tar, ama nhã, na re u nião do Co mi tê Fi tos sa ni tá rio da
OMC, ques tões como a que aca bo de su cin ta men te
elen car, ve ri fi can do em que me di da a de ci são ca na -
den se res pon deu àqui lo que são os stan dards in ter -
na ci o na is pre vis tos pelo acor do da OMC.

Ou tras idéi as e su ges tões es ta re mos exa mi nan -
do e pron tos, na tu ral men te, a com par ti lhá-las e sub -
me tê-las a uma dis cus são mais abran gen te.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Mi -
nis tro, mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Antes
de con ce der a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, a
Pre si dên cia pror ro ga a ses são por mais quin ze mi nu -
tos para con clu ir a lis ta de in ter pe lan tes ao Mi nis tro
Cel so La fer.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, Sr. Mi nis tro Cel so La fer,
em pri me i ro lu gar, mi nhas fe li ci ta ções pela lon ga e
bri lhan te ex po si ção que V. Exª está fa zen do nes ta
Casa no de cor rer des ta tar de e no iní cio des ta no i te.

Que bom que es te ja ha ven do este de ba te aqui
nes te ple ná rio. Sou um da que les que tem in sis ti do na ab -
sur da in com pre en são da au sên cia do Se na do Fe de ral
no de ba te das ques tões in ter na ci o na is do Bra sil.

No que tan ge ao Se na do, como um todo, e a Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res, de modo es pe ci al,
pen so que o nos so pa pel tem se re su mi do em in sig ni -
fi can te, por que é o ób vio de pôr um ca rim bo so bre o
nome dos can di da tos a em ba i xa dor – to dos são apro -
va dos – e chan ce lar em tese os pro to co los e tra ta dos
as si na dos an tes e que, por de ter mi na ção, de vem
pas sar pelo Se na do.

La men ta vel men te, não te mos tido uma ati vi da -
de ma i or do que essa. Te nho in sis ti do, na Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, que, por
exem plo, a re pre sen ta ção do Con gres so Bra si le i ro na 
ONU não de ve ria ser a ati vi da de de o Se na dor sen -
tar-se ali e as sis tir, algo for mal. A re pre sen ta ção do
Bra sil na ONU, an tes do iní cio da Assem bléia-Ge ral,
de ve ria ex por as te ses e dis cu tir com o Se na do a fim
de que os Se na do res to mem co nhe ci men to, in clu si ve
do que será vo ta do e de ci di do. Tra ta-se das ques tões
as mais im por tan tes e sig ni fi ca ti vas. Se ria ló gi co e ra -
ci o nal que o Se na do sou bes se an tes e pos te ri or men te.

Esta mos numa das pou cas ques tões, Sr. Mi nis -
tro, em que esta Casa to mou po si ção. So mos ra di cal -
men te con tra o fun ci o na men to ime di a to da Alca. So -
mos ra di cal men te con trá rio a isso, a Co mis são de Re -

la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal apro vou por una -
ni mi da de, e este Ple ná rio tam bém, que pri me i ro se
deve dar toda a for ça ao Mer co sul, para sua in te gra -
ção e con so li da ção e, de po is, de ba ter mos as ques -
tões da Alca. La men ta vel men te, as pres sões ame ri -
ca nas so bre nós têm sido ter rí ve is. Fi ze ram com que
o Chi le ti ves se um pa pel de cer ta for ma de se le gan te
com o Mer co sul, com o qual ele já es ta va en ga ja do, e, 
em meio às con ver sa ções, pra ti ca men te aque le país
in gres sou na Alca. A Argen ti na so fre uma pres são
per ma nen te, fá cil de com pre en der, por que Bra sil e
Argen ti na são os dois pó los para onde o co mér cio ex -
te ri or se di ri ge e se de ba te e onde exis tem ques tões
que de vem ser dis cu ti das. Eu era Mi nis tro, de po is Go -
ver na dor, e par ti ci pei da cri a ção do Mer co sul no Go -
ver no Sar ney, e o nos so pro je to foi no sen ti do de que
o Mer co sul de ve ria en trar em fun ci o na men to 10 anos
de po is, para po der ser de ba ti do, dis cu ti do, olhan -
do-se para o Mer ca do Co mum Eu ro peu a ne ces si da -
de de adap ta ções. O ex-Pre si den te Col lor, que teve
um ges to al ta men te po si ti vo de dar to tal so li da ri e da de 
ao Mer co sul, teve um ges to que me pa re ceu pre ci pi -
ta do: di mi nu ir para cin co anos a data de iní cio do fun -
ci o na men to do Mer co sul. Então o Mer co sul en tra ria
em fun ci o na men to em cin co anos, sem que, por
exem plo, as ques tões de fron te i ra en tre Bra sil e
Argen ti na, en tre Rio Gran de do Sul e Argen ti na – que
pro du zem pra ti ca men te a mes ma co i sa – es ti ves sem
equa ci o na das. Por tan to, é fá cil en ten der as in ter ro ga -
ções per ma nen tes que exis tem e que de vem ser co lo -
ca das nos seus de vi dos ter mos. Como acon te ceu na
Eu ro pa, onde as mes mas ra zões de pa í ses que pro -
du zem a mes ma co i sa exis tiu e, du ran te 40 anos, eles 
fo ram se adap tan do para che ga rem a ter a au to ri da de 
que têm, uma mo e da co mum, um par la men to co mum
e pra ti ca men te uma união de re pú bli cas. 

Enten do que a im pren sa está pu bli can do que o
Bra sil está co me çan do a ce der e está ace i tan do a
Alca, des de que não seja no dia que o ame ri ca no
quer, mais dois anos, mas sin to que a pres são ame ri -
ca na tem sido dura. O pro je to e a ques tão so bre a
qual eu te ria mu i to o que fa lar – mas V. Exª pra ti ca -
men te res pon deu a qua se to das as ques tões – é a
nos sa ques tão com o Ca na dá, mas me pa re ce que,
de cer ta for ma, o Ca na dá não es ta ria agin do so zi nho,
em bo ra V. Exª te nha dito que ”sou obri ga do a re co -
nhe cer que no de ba te en tre o Bra sil e o Ca na dá te -
mos tido a com pre en são dos Esta dos Uni dos“. Ape -
sar do que V. Exª diz ter vis to e sen ti do, Deus me per -
doe, mas sin to que no fun do tem o dedo ame ri ca no
no Ca na dá para agir e para de po is ban car o bon zi -
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nho, mas é uma es pé cie de pres são em cima de nós
com re la ção a Alca.

Meu no bre Chan ce ler, fe cho com o que dis se o
Mi nis tro Ri cu pe ro no seu ar ti go de hoje: acho que a
Alca é um ab sur do tão gran de, uma cru el da de tão
gran de do ame ri ca no, que não pos so en ten der. Na
prá ti ca, ter mi nar com o Mer co sul e eles agi rem so zi -
nhos – Esta dos Uni dos ver sus Equa dor, Esta dos
Uni dos ver sus Bo lí via, Esta dos Uni dos ver sus Bra sil
– é uma cru el da de que não tem li mi te.

É cla ro que os ame ri ca nos es tão ven do o su ces -
so fan tás ti co do Mer ca do Co mum Eu ro peu, que hoje
já é uma na ção que im põe sua for ça. Os Esta dos Uni -
dos não que rem ver se cri ar algo – nem le ve men te pa -
re ci da – aqui no Bra sil. Mas pen so que esta é uma
gran de mis são, no bre Chan ce ler. Esta é a gran de
mis são de V. Exª, que eu fe li ci to. É raro um chan ce ler
de i xar seu pos to num mo men to de cri se. Eu acha va
que o Dr. Lam pre ia de ve ria ter fi ca do até equa ci o nar
essa ques tão, mas as ra zões que ele ti nha para sair
eram tão ur gen tes, ele te ria pego um tal can sa ço, um
es go ta men to no Ita ma raty, que ele lhe deu numa hora 
de cri se. V. Exª e o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, jus ti ça
seja fe i ta, es tão se sa in do com mu i ta com pe tên cia e
me re cem o nos so res pe i to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Pe dro Si mon, peço a V. Exª que con clua.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ape nas
acres cen ta ria a V. Exª: não vê V. Exª, como pon to prin -
ci pal des sa ques tão, a pres são vi san do a Alca?

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com a
pa la vra o Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Sr. Se na dor 
Pe dro Si mon, que ro agra de cer a sua pre sen ça, hoje,
que ro agra de cer as suas ques tões. V. Exª sabe a ve -
lha ad mi ra ção que te nho pelo seu tra ba lho e pela sua
atu a ção. E lem bro nos sos ami gos co muns, Ulysses
Gu i ma rães e Re na to Archer, que fo ram aque les que
me trou xe ram ao con ví vio de V. Exª e cuja lem bran ça
evo co nes te mo men to em que V. Exª me co lo ca te mas 
de tan ta im por tân cia.

Co me ço pela pri me i ra ob ser va ção que V. Exª
fez: cre io mes mo mu i to im por tan te a par ti ci pa ção do
Se na do e do Le gis la ti vo nos gran des te mas de re la -
ções in ter na ci o na is. Qu an do pas sei pela Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal para ser
apro va do para a de sig na ção em Ge ne bra, V. Exª não
só es te ve pre sen te como exer ceu essa sua vi são
cons tru ti va, e ao mes mo tem po ati va, da dis cus são e
do de ba te so bre os te mas que en tra vam na pa u ta de
um em ba i xa dor em Ge ne bra.

Por isso mes mo, cre io que o con vi te e o re que ri -
men to apre sen ta dos pelo Se na dor Pa u lo Har tung
são e se cons ti tu em numa opor tu ni da de de, pe ran te o 
Se na do, de ba te rem es ses te mas, por que de ba te mos
os te mas do con ten ci o so da car ne, de ba te mos os te -
mas Ca na dá, no ca pí tu lo Bom bar di er/Embra er, dis -
cu ti mos a Alca. E isso abriu a dis cus são para além do
re que ri men to es pe cí fi co.

Gos ta ria de di zer a V. Exª que tam bém atri buo
ao Mer co sul uma im por tân cia pri mor di al. Eu dis se, a
pro pó si to, nos Esta dos Uni dos que con si de ro o Mer -
co sul des ti no, não op ção. Por essa ra zão que a pri -
me i ra vi a gem que fiz foi aos pa í ses do Mer co sul, jus -
ta men te com o ob je ti vo de as se gu rar esta nos sa uni -
da de in dis pen sá vel di an te des te mun do, com ple xo e
di fí cil, que te mos pela fren te.

Além dis so, te nho pro cu ra do, no tra to qua se que 
diá rio com a Argen ti na, com o Uru guai e com o Pa ra -
guai, en ca mi nhar os pro ble mas ine vi tá ve is, como V.
Exª des cre veu ao re fle tir o per cur so da cons tru ção da
uni da de eu ro péia e que re que rem dos res pon sá ve is,
em cada um dos pa í ses, essa aten ção cons tan te.

Gos ta ria tam bém de di zer que es ti ve pre o cu pa do
com o que ocor reu com o Chi le, que pa re cia mais vol ta -
do para o Mer co sul e ma ti zou essa po si ção com ou tras
op ções. Daí ter ido ao Chi le an tes de ir aos Esta dos Uni -
dos, com a idéia de bus car, mes mo com o país que ha -
via to ma do uma po si ção dis tin ta da nos sa, pon tos de
con ver gên cia. O mes mo ocor reu nas con ver sa ções que 
man ti ve aqui em Bra sí lia com o Chan ce ler Cas ta ñe da,
do Mé xi co, onde tais te mas fo ram igual men te tra ta dos.
Pre ten do ir – an tes da Re u nião de Bu e nos Ai res – à Bo -
lí via, para tra ba lhar aqui lo que é en fim o con jun to das
nos sas par ce ri as di an te des se de sa fio co mum.

Eu con cor do com V. Exª de que o gran de tema
que te nho pela fren te, o gran de tema da nos sa agen -
da na ci o nal, é o de sa fio da Alca. Qu e ro tran qüi li zar V.
Exª no sen ti do de que mi nha po si ção nos Esta dos
Uni dos foi de ine quí vo ca fir me za. Eu dis se e re i te rei
que só po de ría mos in gres sar numa Alca, se ela res -
pon des se aos nos sos in te res ses e elen quei al guns
des ses in te res ses que hoje tam bém tive a opor tu ni -
da de de men ci o nar.

Uma ne go ci a ção com um país ma i or é uma ne -
go ci a ção as si mé tri ca. Ve ri fi car se de uma ne go ci a ção 
as si mé tri ca nós po de mos ob ter re sul ta dos si mé tri cos
é o de sa fio que te mos pela fren te. Para li dar com esse 
de sa fio, é pre ci so a pre sen ça de to dos, para que o
Con gres so, a so ci e da de e o Exe cu ti vo en con trem o
rumo apro pri a do na de fe sa do in te res se na ci o nal.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re tor -
no a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, pelo pra zo de
dois mi nu tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Fico
emo ci o na do com a lem bran ça do Dr. Ulysses e do Dr.
Re na to Archer que con si de ra vam V. Exª um gê nio.
Cada vez que V. Exª vi nha fa zer as ex po si ções, o Dr.
Ulysses di zia que V. Exª era um cé re bro pri vi le gi a do e
que se ria bom que o Bra sil ti ves se no co man do do
País vá ri as pes so as como V. Exª. 

Qu e ro di zer que con cor do com as pa la vras do
ve lho guer re i ro Ulysses Gu i ma rães e do nos so que ri -
do an ti go Chan ce ler Re na to Archer.

Fico con ten te com suas pa la vras, mas acho – e
digo com toda a sin ce ri da de – que o Bra sil deve, nes -
te mo men to, ter um ato de ma i or afir ma ção na de fe sa
do Mer co sul. Não pode tê-lo a Argen ti na, que vive
uma cri se di fí cil. Se o Bra sil não for na fren te, se ele
não se guir na fren te, mor re a idéia. E mor re dra ma ti -
ca men te, sem dó nem pi e da de.

Re pa re V. Exª a cru el da de, a in jus ti ça da Orga ni -
za ção Mun di al do Co mér cio no que tan ge à agri cul tu -
ra, por exem plo. São US$350 bi lhões (tre zen tos e cin -
qüen ta bi lhões de dó la res) que a agri cul tu ra re ce be
na for ma de sub sí di os nos pa í ses de sen vol vi dos. No
en tan to, a nos sa la ran ja e o nos so sa pa to, para che -
ga rem aos Esta dos Uni dos, pa gam uma so bre ta xa a
pre tex to não sei do quê. 

Esta mos vi ven do um mo men to no mun do – se 
V. Exª me per mi te, Sr. Pre si den te – em que não há de -
fi ni ções: a que da do co mu nis mo, a Chi na ”na mo ran -
do“ o ca pi ta lis mo, cada país pro cu ran do o seu lu gar, a 
Ale ma nha cu i dan do da du pli ca ção do seu ter ri tó rio, o
Mer ca do Co mum Eu ro peu que ren do se man ter, o
ame ri ca no que ren do se im por de qual quer for ma. É o
mo men to em que o prag ma tis mo nun ca es te ve tão
as sim, as idéi as, os pen sa men tos e as dou tri nas nun -
ca es ti ve ram tão afas ta das. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho. Fa zen do
soar a cam pa i nha) – Se na dor Pe dro Si mon, ape lo a
V. Exª para que con clua seu pro nun ci a men to.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que, há dois anos, fez um pro nun -
ci a men to na aber tu ra da Assem bléia-Ge ral das Na ções 
Uni das, co bran do o per dão da dí vi da dos pa í ses mi se -
rá ve is e a al te ra ção do qua dro para os pa í ses em de -
sen vol vi men to, por que veja, meu que ri do Chan ce ler, é
cru el essa si tu a ção. É cru el ver um país, como o Bra sil,
com o es for ço dra má ti co que faz, ar re ca dar ape nas o
su fi ci en te para ta par os bu ra cos e, com o res tan te, pa -
gar os ju ros im pos tos a uma dí vi da im pa gá vel. 

Esse pro nun ci a men to, essa po si ção é um cha -
ma men to à re a li da de. V. Exª tem con di ções, dig ni da -
de, pa tri o tis mo e ca pa ci da de. E o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que tam bém os tem. Pen so que, nes te mo -
men to no mun do, nin guém mais que o Bra sil tem au -
to ri da de para isso.

Fa la ria lon ga men te, mas não que ro abu sar da
gen ti le za, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Mi nis tro Cel so La fer por dois mi nu tos.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Caro Se na -
dor Pe dro Si mon, co mo vi do ouvi as re fle xões que
V. Exª fez, de me mó ria, so bre os ge ne ro sos co men tá -
ri os dos nos sos ami gos que ri dos que hoje não es tão
mais en tre nós, o Dr. Ulysses Gu i ma rães e nos so caro 
Re na to Archer. Devo di zer que en con tro nas pa la vras
que V. Exª sou be hoje evo car um es tí mu lo para li dar
com esse imen so de sa fio que te nho pela fren te, como 
V. Exª dis se, é um de sa fio de gran des pro por ções.

Co in ci de in te i ra men te com sua ava li a ção de
que, dada a fra gi li da de dos nos sos par ce i ros no Mer -
co sul, cabe-nos li de rar o pro ces so de dar a esta ex -
pres são ma i or de com pre en são e de so li da ri e da de
dos Pa í ses que o in te gram uma ca pa ci da de de sus -
ten ta ção em to dos os pla nos. É esta a ori en ta ção que
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que tem, e é esta a ori -
en ta ção que es tou pro cu ran do cum prir com a tran qüi -
li da de de quem está cum prin do uma ori en ta ção que
res pon de a uma vi são pró pria e ín ti ma e uma lon ga
con vic ção so bre a im por tân cia do Mer co sul, de se fa -
zer a ge o gra fia da nos sa eco no mia, de trans for mar as 
fron te i ras-se pa ra ção – que sem pre fo ram vi vas – em
fron te i ras-co o pe ra ção.

Tam bém devo di zer a V. Exª que não su bes ti mo
as di fi cul da des que te re mos pela fren te em re la ção à
Alca. Cre io mes mo que, de to dos os te mas que me
ca be rá tra tar, este é o mais di fí cil. 

“A pru dên cia”, de fi niu um emi nen te pen sa dor, “é 
a ca pa ci da de de ori en tar-se na His tó ria.” Espe ro ter
in gre di en tes des sa ca pa ci da de nes te tra ba lho que
pro cu ra rei fa zer da me lhor ma ne i ra pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Ain da
te mos dois in ter pe lan tes: os Srs. Se na do res Ca sil do
Mal da ner e Pe dro Piva.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da -
ner, pe din do a am bos que, na me di da do pos sí vel, se -
jam bre ves nas in ter ven ções.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, pro cu ra rei aten der ao ape lo de V. Exª. 

Mi nis tro Cel so La fer, pri me i ra men te, que ro co -
mun gar com o que dis se o Se na dor Pe dro Si mon.
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Acre di to que V. Exª e o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, da
Agri cul tu ra, no que tan ge a essa ques tão da vaca lou -
ca, des se af fa ir com o Ca na dá, agi ram de pron to. Co -
mun go com essa idéia, e nós, ca ta ri nen ses, en ten de -
mos per fe i ta men te. Acho que não de ve mos me dir es -
for ços para re a gir pe ran te essa gran de ame a ça.

Tal vez não pos sa afir mar o mes mo em re la ção
ao Mi nis tro do De sen vol vi men to e da Indús tria e Co -
mér cio, tal vez te nha sido um pou co de va gar em re la -
ção a essa ques tão. Até acho – e digo isso com mu i ta
fran que za – que ape sar de o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra -
es não ser do nos so Par ti do, o lu gar de S. Exª se ria na 
Pas ta do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio. Na
agri cul tu ra te mos um gê nio no Se na do Fe de ral, que
tam bém não é do meu Par ti do, mas digo isso por que
ou vi mos da ”boca pe que na“ que o gê nio da agri cul tu -
ra se cha ma Se na dor Osmar Dias. Ima gi nem o tri pé
de V. Exª no Mi nis té rio de Re la ções Exte ri o res, do Mi -
nis tro Pra ti ni de Mo ra es no Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio e do Se na dor Osmar
Dias no Mi nis té rio da Agri cul tu ra. Acre di to que para o
Bra sil, sem dú vi da al gu ma, se ria in te res san tís si mo.

Com essa ques tão da vaca lou ca até lem brei
que em 1977 e em 1978 nós do sul do Bra sil en fren ta -
mos a pes te sul-afri ca na. Pode ter ha vi do algo, mas
mu i to se ex ter mi nou de ma tri zes. Na que la épo ca, tes -
te mu nhei isso mu i to de per to lu tan do com os pe que nos 
pro du to res de San ta Ca ta ri na, e mu i to da qui lo era fa bri -
ca do. Eu es ta va qua se fa zen do uma si mi li tu de da pes te
sul-afri ca na com re la ção à vaca lou ca ago ra no Bra sil.
Já foi de ba ti do hoje aqui que o nos so gado come ca pim, 
o que é ver da de, to dos sa bem. Não que ro nem aden trar 
nis so nes te mo men to, mas que ro apro ve i tar, ao lado
dos elo gi os da ação de V. Exª e do Mi nis tro da Agri cul tu -
ra, para di zer que te mos adi dos cul tu ra is, te mos adi dos
mi li ta res em al gu mas em ba i xa das.

Sei que o qua dro tal vez seja pe que no ou mí ni -
mo, mas será que não te mos de ser um pou co mais
agres si vo nes sa re la ção co mer ci al? Sei que há se to -
res nas em ba i xa das que aten dem a ques tão co mer ci -
al. Há pa í ses que têm em ba i xa da no Bra sil que têm
adi dos agrí co las. Não vou até isso, mas pelo po ten ci -
al, não só ca ta ri nen se, mas bra si le i ro na ques tão de
agro ne gó cio – sei que os di plo ma tas têm uma edu ca -
ção re fi na dís si ma, no tra to com as ins ti tu i ções, com
ou tros pa í ses e go ver nos –, mas na ques tão co mer ci -
al, o qua dro que V. Exª de tém não é su fi ci en te, mas tí -
nha mos de ser um pou co mais agres si vos; um pou co
mais ju de us nos ne gó ci os.

Pa re ce-me que é isso. Se va mos im por tar, e a
Chi na tem mu i to alho, ela o em pur ra para o Bra sil. Mu i to

bem, po de mos até pre ci sar do alho, mas não po de mos
pagá-lo com filé mig non, não po de mos pagá-lo com
mer ca do ria de pri me i ra gran de za ou em cash.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Ca sil do Mal da ner, a Pre si dên cia ape la que V. Exª
con clua.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Já en cer ro, Sr. Pre si den te. Tí nha mos de de vol ver isso 
com ou tras mer ca do ri as que tal vez não se jam de pri -
me i ra li nha. Eu di ria até ”ba na na ne les“, no bom sen ti -
do. Va mos pa gar, en tão, com a nos sa pro du ção, com
o que te mos de so bra.

Pen so que te mos de ser um pou co mais agres -
si vos nes sa ques tão. Isso se ria im por tan tís si mo para
o Bra sil pelo po ten ci al que re pre sen ta nos agro ne gó -
ci os como em tudo o mais. De ve ría mos ter um pou co
mais de gin ga.

Pen so que pre ci sa mos um pou co mais de
agres si vi da de, se fos se pos sí vel, au men tan do o qua -
dro ou en fren tan do essa ques tão de ou tra ma ne i ra;
avan çan do um pou co mais.

No mais, eram es tas as con si de ra ções que eu
gos ta ria de tra zer a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com a
pa la vra o Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Sr. Se na dor 
Ca sil do Mal da ner, tam bém te nho gran de pra zer de
re en con trá-lo. Tive o pra zer de es tar em San ta Ca ta ri -
na, em mais de uma oca sião, ten do a sua pre sen ça,
no tem po em que di ri gia a pas ta do Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to. Sei do seu in te res se pe los te mas eco -
nô mi cos e a im por tân cia dis so na vida do Esta do de
San ta Ca ta ri na e na vida do Bra sil como um todo.

Qu e ro di zer que co in ci do com V. Exª., quan do diz
que es ses te mas fi tos sa ni tá ri os têm um com po nen te de 
sa ú de pú bli ca, mas tem, evi den te men te, um ou tro com -
po nen te que é pre ci so en fren tar, por que, na ver da de,
re ve la as pec tos de prá ti cas pro te ci o nis tas e bar re i ras
não ta ri fá ri as que vão con tra o nos so in te res se.

Foi por isso que devo di zer que o Go ver no agiu,
nes ta ma té ria, de ma ne i ra mu i to co or de na da. V. Exª. fez
re fe rên cia ao Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, que, com toda
a jus ti ça, tra ba lhou ati va men te para su pe rar essa di fi -
cul da de, mas o mes mo acon te ceu com ou tros mi nis tros 
que atu a ram. Eu mes mo fiz re fe rên cia, na mi nha ex po -
si ção ini ci al, àqui lo que foi uma re u nião e uma ação con -
jun ta do Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, do Mi nis tro Alci des
Tá pi as, do De sen vol vi men to, do Mi nis tro das Co mu ni -
ca ções, Pi men ta da Ve i ga, e do Mi nis tro Pe dro Pa ren te;
re u nião re a li za da no Ita ma raty por mi nha ini ci a ti va e vol -
ta da para o tra ba lho des sa ação con jun ta.
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Tam bém co in ci do com V. Exª. quan do ob ser va
que to dos es ses te mas de pro mo ção co mer ci al en vol -
vem uma ação mais ati va. Não sen do um di plo ma ta
de car re i ra e ten do uma lar ga ex pe riên cia em pre sa ri -
al, co in ci do com essa in qui e ta ção que é sua. 

Eu, pes so al men te, não exa mi nei esta ma té ria,
mas não te nho ob je ção al gu ma de prin cí pio à idéia do 
adi do agrí co la, so bre tu do em cer tos pa í ses ou em
cer tas mis sões, em que uma pes soa par ti cu lar men te
co nhe ce do ra dos as sun tos e ha bi li ta da pos sa tra zer
ele men tos para a de fe sa dos nos sos in te res ses.

Como V. Ex.ª fez re fe rên cia ao tema da ba na na,
con cluo meu ra ci o cí nio di zen do que pre si di uma ses -
são do Con se lho Ge ral da OMC na qual se tra tou de
um gran de con ten ci o so so bre a ba na na en tre a União 
Eu ro péia e os Esta dos Uni dos, oca sião em que eu
dis se: ”Não se pre o cu pem, pois o Bra sil tam bém tem
ba na na e es ta mos pron tos a abas te cer o mer ca do in -
ter na ci o nal. Yes, nós te mos ba na nas“! E é nes sa li -
nha que tra ba lha re mos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Pe dro Piva.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr. Pre si -
den te, Sr. Mi nis tro, aten de rei in te i ra men te ao seu pe -
di do de ser bre ve. Não pos so, po rém, de i xar de di zer
al gu mas pa la vras ao no bre Chan ce ler. 

Dis cor do do Se na dor Pe dro Si mon, que, com
todo o res pe i to, sen tiu que o Chan ce ler Luiz Fe li pe
Lam pre ia ti ves se aban do na do o car go no meio de
uma cri se. Na ver da de, o ex-Mi nis tro foi pro cu rar o
seu ca mi nho. Mas fico sa tis fe i to por que as su miu o Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res um Chan ce ler que
quer re sol ver a cri se e que está pre o cu pa do com a si -
tu a ção, o Mi nis tro Cel so La fer. 

Fa lou-se em fru tas há pou co. Espe ro, Chan ce -
ler, que V. Ex.ª te nha ba na nas, ma ças e ou tras fru tas,
mas que não te nha aba ca xi al gum mu i to gran de a
des cas car no Mi nis té rio. 

Não me vou es ten der. To da via, an tes de con clu ir 
mi nha in ter ven ção, cum pri men to V. Ex.ª. Exis tem de -
ba te do res que, em face da exi güi da de do tem po, de i -
xam de res pon der a di ver sas ques tões for mu la das
pelo úl ti mo per gun ta dor. No seu caso, po rém, acon te -
ce o con trá rio. Res pon deu às in da ga ções com tal bri -
lhan tis mo que não te nho mais nada a per gun tar. Eu o
fa rei pes so al men te em ou tras opor tu ni da des. Só exis -
te uma pre o cu pa ção, Sr. Mi nis tro: que V. Exª diga a
este Ple ná rio, como sua úl ti ma ma ni fes ta ção nes ta
tar de, que vai lu tar, como já dis se nos Esta dos Uni -
dos, mas que, em hi pó te se al gu ma, abran da rá o pra -
zo da Alca, pois não es ta mos pre pa ra dos para isso. É

ine xo rá vel a glo ba li za ção, mas lute pe los pra zos que
pre ci sa mos.

Em se gun do lu gar, Sr. Mi nis tro, sou con tra sub -
sí di os. Mas os Esta dos Uni dos são o País mais pro te -
ci o nis ta do mun do, que to ma ram ati tu des con tra a im -
por ta ção, não só com re la ção aos cal ça dos, mas à la -
ran ja, ao aço, ao pa pel ce lu lo se, à in va são dos car ros
ja po ne ses.

Enfim, lute pe los nos sos di re i tos. Não es tou pre -
o cu pa do com o que fa zem os ou tros; es tou pre o cu pa -
do com aqui lo que po de mos fa zer. Sr. Mi nis tro, se
exis tem pa í ses da Eu ro pa que pa gam dois para o
sub sí dio, con tra um que o pro du tor re ce be pela sua
ven da de pro du to – dois ter ços são do go ver no, e um
ter ço, do pro du tor.

Mu i to bem. Não que ro isso, Sr. Mi nis tro. Pre ci sa -
mos lu tar por uma glo ba li za ção, uma iso no mia com -
pe ti ti va, com ju ros mais ba i xos, com in te res ses e com
in ves ti men tos no País, com pa tí ve is com as mes mas
con di ções que ou tros têm.

Pa ra béns Sr. Mi nis tro. Vou co me ter, ape nas para
fi na li zar, uma in con fi dên cia do meu ami go Gil ber to
Mes tri nho, que não vai fa lar, mas me di zia ”Que ra paz,
que moço, que ho mem bri lhan te! To ma ra que ti vés se -
mos ou tros as sim!“ E com par ti lho da sua opi nião.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com a
pa la vra o Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Pre za do
ami go, Se na dor Pe dro Piva, agra de ço as suas pa la -
vras de apo io, apo io esse que se ma ni fes tou no cor rer 
de toda a mi nha vida pú bli ca. É para mim mo ti vo de
sus ten to po der con tar com a sua pre sen ça e o seu
apo io nes te ple ná rio no tra to des ses te mas que cons -
ti tu em o gran de de sa fio da mi nha ges tão.

Agra de ço tam bém a in con fi dên cia fe i ta e peço
que trans mi ta ao Se na dor Gil ber to Mes tri nho os
meus agra de ci men tos pela boa pa la vra que S. Exª
teve a gen ti le za de con fi den ci ar a V. Exª.

Qu e ro as su mir aqui, pe ran te to dos, o meu com -
pro mis so de, fir me men te, re sis tir a qual quer an te ci pa -
ção das da tas de con clu são da Alca, por que cre io
que, nes se sen ti do, es tou de fen den do o me lhor do in -
te res se na ci o nal – um es pa ço de tem po de que to dos
ne ces si ta mos para nos si tu ar mos di an te des ses pro -
ble mas e dos seus de sa fi os.

Qu e ro tam bém di zer que com par ti lho in te i ra men -
te de toda essa re fle xão so bre o de sa fio de se cri ar, em
nos so País, essa iso no mia com pe ti ti va, sem a qual os
ope ra do res pri va dos te rão mu i ta di fi cul da de de en fren -
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tar, além das bar re i ras ex ter nas, os nós in ter nos ao ple -
no de sen vol vi men to da pro du ção bra si le i ra.

Fi que cer to V. Exª de que ba ta lha rei nes se sen ti -
do e o fa rei con tan do com o seu es cla re ci do apo io e
com a ami za de com a qual me dis tin gue.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Sr. Mi -
nis tro, a lis ta de ora do res in ter pe lan tes está en cer ra -
da, con ce do a pa la vra a V. Exª, se con si de rar con ve -
ni en te, para con si de ra ções fi na is. 

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do 
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
per mi ta-me ape nas apro ve i tar a opor tu ni da de para
in for mar ao Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, Cel so
La fer que, com a co o pe ra ção do Ita ma raty, do Insti tu -
to de Pes qui sa de Re la ções Inter na ci o na is e com a
par ti ci pa ção do Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma -
rães, que ha ve rá, na pró xi ma quin ta-fe i ra, se ma na que
vem, dia 22, um sim pó sio so bre A Do la ri za ção, Plu ra lis -
mo Mo ne tá rio nas Amé ri cas, a con tro vér sia vis ta do
Bra sil, com a par ti ci pa ção do Pre si den te do Ban co Cen -
tral, Armí nio Fra ga. É um tema de gran de re le vân cia
para as re la ções in ter na ci o na is. Gos ta ria de in for mar a
V. Exª que já es ta va pro gra ma do, des de o fi nal do ano
pas sa do, an tes que V. Exª as su mis se o Mi nis té rio.

Agra de ço a par ti ci pa ção do Ita ma raty na re a li -
za ção des se sim pó sio, que con ta rá com inú me ros
con fe ren cis tas. De po is, pas so às mãos de V. Exª o
pro gra ma.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Mi nis tro Cel so La fer.
O SR. MINISTRO CELSO LAFER – Mi nhas pa -

la vras fi na is são de agra de ci men to pela opor tu ni da de 
que tive de tra zer es cla re ci men tos e re fle xões so bre
te mas que são do in te res se do Se na do e de in te res se 
na ci o nal.

Agra de ço ao Se na dor Edu ar do Su plicy a di vul -
ga ção que faz das ati vi da des do Ita ma raty. Devo di zer
que te nho pro cu ra do me in te i rar de to das as ati vi da -
des do Ita ma raty. Sei da re a li za ção des se se mi ná rio,
es pe ro que ele seja um se mi ná rio pro ve i to so na li nha
abran gen te da dis cus são dos te mas do in te res se do
Bra sil, do Con gres so e do meio aca dê mi co em ge ral.

Mais uma vez agra de ço a opor tu ni da de de es tar 
aqui e as pa la vras de apo io e de ava li a ção que en con -
trei dos Srs. Se na do res que ti ve ram a opor tu ni da de

de me co lo car ques tões. Fi quem cer tos de que os te -
mas abor da dos in te gra rão o pro ces so de ci só rio no
Ita ma raty na mi nha ges tão.

Mais uma vez, mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Sr. Mi -

nis tro Cel so La fer, fo ram mais de qua tro ho ras de in -
ter pe la ção a V. Exª.

A Pre si dên cia do Se na do de se ja cum pri men tar
o Se na dor Pa u lo Har tung, au tor do re que ri men to de
con vo ca ção, e o Se na do, como um todo, por essa
rara opor tu ni da de de dis cu tir mos as re la ções bi la te -
ra is en tre o Bra sil e o Ca na dá e ou tros te mas da ma i or 
im por tân cia so bre a po lí ti ca in ter na ci o nal que di zem
res pe i to ao nos so País.

Cum pri men to V. Exª, in for man do-o de que o Se -
na do aca ba de apro var a cons ti tu i ção de uma co mis -
são, por ini ci a ti va do Se na dor Ro ber to Fre i re, des ti na -
da a acom pa nhar as re la ções bi la te ra is, par ti cu lar -
men te as co mer ci a is, do Bra sil e do Ca na dá, ten do
em vis ta o con ten ci o so das re la ções de co mér cio in -
ter na ci o nal en tre es ses dois pa í ses.

Espe ra mos con tar com todo o apo io de V. Exª e
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res a fim de que
essa Co mis são pos sa atin gir aos seus re a is ob je ti vos.

Mais uma vez, em nome do Se na do, cum pri -
men ta mos V. Exª e o Se na do Fe de ral por es sas mais
de qua tro ho ras de dis cus são so bre as sun to tão fun -
da men tal para o País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre si -

dên cia lem bra às Srªs e aos Srs. Se na do res que ama -
nhã, dia 14, quar ta-fe i ra, às 10 ho ras, no ple ná rio do Se -
na do Fe de ral, ha ve rá ses são so le ne con jun ta des ti na da 
a ho me na ge ar o Dia Inter na ci o nal da Mu lher.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre si -
dên cia lem bra ain da que, ama nhã, dia 14, quar ta-fe i ra,
às 14 ho ras e 30 mi nu tos, ha ve rá ses são de li be ra ti va or -
di ná ria des ti na da ao com pa re ci men to do Sr. Mi nis tro de
Esta do da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, Dr. Mar cus
Vi ni ci us Pra ti ni de Mo ra es, aten den do à con vo ca ção fe i -
ta por meio do Re que ri men to nº 7, de 2001. 

As ins cri ções para a in ter pe la ção ao Sr. Mi nis tro
con ti nu am aber tas na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa.

Está tam bém con fir ma da a re u nião do Con se lho 
de Éti ca, a re a li zar-se ama nhã, às 10 ho ras.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria a re a li -
zar-se quin ta-fe i ra, dia 15, às 10 ho ras, a se guin te
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 59 mi nu tos.)



Ata da 13ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 14 de mar ço de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão e Anto nio Car los Va la da res

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva 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 cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner
– Edi son Lo bão – Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy – Edu -
ar do Si que i ra Cam pos – 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 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 Co e lho 
– José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – 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 – 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 Sa tur ni no – Ro me -
ro Jucá – Ro meu Tuma – Se bas tião Ro cha – Sér gio
Ma cha do – Tas so Ro sa do – Te o tô nio Fi lho – Val mir
Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 74 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.

Srªs e Srs. Se na do res, en con tra-se na Casa o
Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra e do Abas te -
ci men to, Dr. Mar cus Vi ni ci us Pra ti ni de Mo ra es, con vo -
ca do nos ter mos do Re que ri men to nº 7, de 2001, do
Se na dor Osmar Dias.

Para con du zi-lo ao Ple ná rio, a Pre si dên cia de sig -
na uma co mis são, for ma da pe los Srs. Se na do res

Osmar Dias, Le o mar Qu in ta ni lha e José Ro ber to
Arru da, Lí der do Go ver no.

(Pa u sa.)
(Acom pa nha do da Co mis são de sig na da, tem in -

gres so no Ple ná rio o Mi nis tro, que ocu pa a ca de i ra a ele 
re ser va da.)

Encon tra-se em Ple ná rio S. Exª o Mi nis tro de
Esta do da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to.

Nos ter mos re gi men ta is, o Mi nis tro dis po rá de
meia hora para a sua ex po si ção, cujo tex to en con tra-se
nas ban ca das, à dis po si ção das Srªs e dos Srs. Se na -
do res. Para as in ter pe la ções a S. Exª, se rão cha ma dos
os Se na do res ins cri tos, in ter ca lan do-se ora do res de
cada par ti do, que dis po rão de cin co mi nu tos cada um,
sen do as se gu ra do ao Mi nis tro igual tem po para as res -
pos tas. Para con tra di tá-lo, os Se na do res po de rão usar
da pa la vra por dois mi nu tos, con ce den do-se ao Mi nis tro 
igual tem po para tré pli ca. 

Tem, por tan to, a pa la vra o Exmº Sr. Mi nis tro Mar -
cus Vi ni ci us Pra ti ni de Mo ra es.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Sr.
Pre si den te do Se na do Fe de ral, Srªs e Srs. Se na do -
res, Srs. Par la men ta res, se nho ras e se nho res, é
com gran de sa tis fa ção que, em mi nha du pla con di -
ção de Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra e do Abas -
te ci men to e de ex-in te gran te do Con gres so Na ci o -
nal, aqui com pa re ço, aten den do à hon ro sa con vo ca -
ção des ta Casa, por ini ci a ti va do emi nen te Se na dor
Osmar Dias, para fa lar aos Srs. Se na do res a res pe i -
to da atu a ção do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do
Abas te ci men to por oca sião do la men tá vel epi só dio
do em bar go tem po rá rio im pos to às ex por ta ções bra -
si le i ras de car ne in dus tri a li za da pelo Ca na dá, ao
qual ade ri ram os Esta dos Uni dos da Amé ri ca e o
Mé xi co. Além de lhes dar as in for ma ções per ti nen -
tes, pre ten do dis cor rer so bre os en si na men tos, de
na tu re za téc ni ca e tam bém po lí ti ca, que pu de mos
ex tra ir do ocor ri do.

Estou in for ma do de que o Mi nis tro Cel so La fer
aqui es te ve on tem para tra tar do mes mo tema, vis to
da pers pec ti va da Chan ce la ria bra si le i ra e do con jun -
to de nos sas re la ções di plo má ti cas com o Ca na dá.
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Por essa ra zão, pro cu ra rei con cen trar a mi nha apre -
sen ta ção nas ques tões mais di re ta men te afe tas à
agri cul tu ra e, nes se con tex to, à ta re fa de apri mo ra -
men to cons tan te dos me ca nis mos de vi gi lân cia sa ni -
tá ria para as se gu rar a qua li da de do re ba nho bra si le i ro.

De se jo co me çar mi nha ex po si ção sa li en tan do
um fato sim ples e ir re fu tá vel: o Bra sil não tem, em seu
vas to ter ri tó rio, a “en ce fa lo pa tia es pon gi for me bo vi na” 
(BSE, como é co nhe ci da em in glês). E essa cons ta ta -
ção, que faço com tran qüi li da de, de ri va do fato de
que, ao con trá rio do que ocor re no con ti nen te eu ro -
peu, onde os sub sí di os e o sis te ma de pro du ção
trans for ma ram o gado bo vi no em car ní vo ro e o in du zi -
ram ao ca ni ba lis mo, o nos so gado é e con ti nu a rá sen -
do her bí vo ro.

O Bra sil pos sui, hoje, o ma i or re ba nho co mer ci al 
bo vi no do mun do: mais de 160 mi lhões de ca be ças, o
que sig ni fi ca que te mos pra ti ca men te um ani mal para
cada ha bi tan te. Pra ti ca men te todo o re ba nho na ci o -
nal é ali men ta do a pas to, sen do pro i bi da, des de 1996, 
a uti li za ção de fa ri nha de ori gem ani mal para a ali -
men ta ção de ru mi nan tes. Além da pro i bi ção le gal, fa -
to res eco nô mi cos como o me nor cus to das fa ri nhas
ve ge ta is le vam os pe cu a ris tas a op ta rem pela uti li za -
ção des tas em vez das pro te í nas ani ma is. Vale lem -
brar que o Bra sil é o se gun do ma i or pro du tor mun di al
de soja, prin ci pal ma té ria-pri ma uti li za da no com ple -
men to da ali men ta ção de nos so re ba nho bo vi no.

O pros se gui men to da luta para a er ra di ca ção da 
fe bre af to sa no País, com bi na do com o for ta le ci men to 
de me ca nis mos de mo ni to ra men to da qua li da de sa ni -
tá ria do re ba nho, per mi te-nos as pi rar a ocu par, den tro 
de pou cos anos, a po si ção de pri me i ro ex por ta dor
mun di al de car nes. Pre ci sa men te por isso, in dig -
nou-nos a de ci são pre ci pi ta da e sem con sul ta pré via
do Ca na dá de em bar gar as ex por ta ções bra si le i ras
de car ne, vis to que a ame a ça de des qua li fi ca ção da
nos sa car ne po de ria ge rar uma re a ção em ca de ia de
fe cha men to de mer ca do para o pro du to bra si le i ro

Du ran te a úl ti ma dé ca da, a epi de mia de BSE,
tam bém cha ma da de ”vaca lou ca“, re gis tra da no Re i -
no Uni do e, sub se qüen te men te, em ou tros pa í ses eu -
ro pe us, ca u sou enor mes pre ju í zos ao se tor pe cuá rio,
prin ci pal men te me di an te a acen tu a da re du ção do
con su mo de car ne bo vi na na que le con ti nen te.

O sis te ma de pro du ção de le i te e de car ne bo vi -
na uti li za do no Bra sil é ba se a do, qua se que ex clu si va -
men te, na cri a ção e en gor da de ani ma is a pas to. A su -
ple men ta ção ali men tar, quan do ocor re, uti li za fon tes
de pro te í na de ori gem ve ge tal, tor nan do o País ex tre -

ma men te re fra tá rio ao sur gi men to e à ma ni fes ta ção
da BSE em seu ter ri tó rio.

Não obs tan te, des de o apa re ci men to da do en ça 
no Re i no Uni do, as au to ri da des sa ni tá ri as bra si le i ras
pre o cu pa ram-se em evi tar a sua in tro du ção no País,
vi san do a pre ser var o pa tri mô nio pe cuá rio bra si le i ro.
Tal pre o cu pa ção ex pres sou-se na for ma de me di das
sa ni tá ri as que abor da ram, en tre ou tros, a pro i bi ção
da im por ta ção de ani ma is e pro du tos ori gi ná ri os de
pa í ses onde a do en ça ha via sido re gis tra da, bem
como o acom pa nha men to dos ani ma is im por ta dos de 
tais ori gens e a apli ca ção de res tri ções à for mu la ção
de ali men tos des ti na dos aos ru mi nan tes.

Con si de ran do o es pa ço real ocu pa do pelo re ba -
nho bo vi no bra si le i ro, a den si da de de ru mi nan tes por
área uti li zá vel para pas ta gem si tua-se em 0,49 ani -
ma is/ha. Por essa den si da de e pe las con di ções ter ri -
to ri a is e cli má ti cas bra si le i ras, cer ca de 99% do efe ti -
vo bo vi no para cor te é cri a do em re gi me ex ten si vo, a
pas to, não se uti li zan do su ple men tos ali men ta res.

As ma té ri as pri mas mais uti li za das na su ple -
men ta ção ali men tar de ru mi nan tes, quan do pra ti ca -
da, são as de ori gem ve ge tal (prin ci pal men te fa re lo
de soja, mi lho, tri go, ar roz, sor go, ba ga ço de
cana-de-açú car, re sí du os de co lhe i tas, si la gens di -
ver sas, en tre ou tras), mu i tas ve zes as so ci a das à
uréia e acom pa nha das de su ple men ta ção mi ne ral. O
cus to de pro du ção é mais ba i xo quan do se usa a pro -
te í na ve ge tal, de vi do ao ba i xo pre ço das pro te í nas de
ori gem ve ge tal em re la ção às de ori gem ani mal, à
me lhor qua li da de sa ni tá ria e à ma i or con ver são ali -
men tar.

Por tan to, mes mo an tes de 1996, quan do da pu -
bli ca ção da Por ta ria Mi nis te ri al nº 365, de 03 de ju lho
de 1996 (que pro i biu o uso na ali men ta ção de ru mi -
nan tes de pro te í na in na tu ra e de fa ri nhas de car ne e
os sos pro ve ni en tes de ru mi nan tes), mo di fi ca da pos -
te ri or men te pela Por ta ria Mi nis te ri al nº 290, de 16 de
ju lho de 1997 (que man te ve es sas res tri ções, fa zen do 
ou tras al te ra ções), a uti li za ção de pro te í na na ali men -
ta ção de ru mi nan tes era fe i ta ape nas usan do ma té -
ria-pri ma ve ge tal, por ques tões eco nô mi cas e até cul -
tu ra is. Daí a ra zão de não ad mi tir mos, de for ma al gu -
ma, que se pre ten dam apli car à pe cuá ria bra si le i ra,
os pa râ me tros da ca de ia de ali men ta ção que são em -
pre ga dos nos Esta dos Uni dos, no Ca na dá ou na Eu -
ro pa. Aqui, gado se cria a pas to, e esse é o prin ci pal
fato que, na mi nha opi nião, trans for ma o re ba nho bra -
si le i ro numa gran de op ção, num mo men to em que os
pro ble mas sa ni tá ri os se ins ta lam nos gran des mer ca -
dos do mun do.
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Os sub pro du tos de ori gem ani mal (fa ri nha de
car ne, fa ri nha de car ne e os sos e fa ri nha de san gue)
uti li za dos nas for mu la ções de ra ções para cães, ga -
tos, aves, su í nos, pe i xes e ou tros or ga nis mos aquá ti -
cos, são ob ti dos atra vés de um pro ces so em lo tes que 
usa tem pe ra tu ras de 140 gra us Cel si us por um pe río -
do de 3 a 4 ho ras.

As fa ri nhas de car ne e os sos são em ba la das e
ro tu la das no pró prio es ta be le ci men to in dus tri al. No
Bra sil, não há o pro ble ma que exis te na Eu ro pa, onde
há pes so as que ar re ca dam e le vam os res tos dos fri -
go rí fi cos. Aqui, es ses res tos são apro ve i ta dos no pró -
prio fri go rí fi co.

Para que pos sa ser co mer ci a li za do, o pro du to
ne ces si ta, além do ró tu lo apro va do pelo Mi nis té rio da
Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, do acom pa nha men to 
do pro fis si o nal ha bi li ta do. Não obs tan te, são ob ser va -
das pe las in dús tri as as nor mas de boas prá ti cas de
fa bri ca ção (BPF) e exer ci da a fis ca li za ção da pro du ção
pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to.

Fa rei, ago ra, al guns co men tá ri os so bre a de fe sa 
sa ni tá ria ani mal no Bra sil por que se es ta mos li vres da 
BSE, es ta mos gra du al men te fi can do li vres da fe bre
af to sa, isso quer di zer que mais e mais cu i da dos de -
ve mos ter. Não po de mos uti li zar a au sên cia da BSE e
o au men to das áre as li vres da fe bre af to sa como ar -
gu men to para re du zir mos os cu i da dos sa ni tá ri os.
Pelo con trá rio, te mos que cu i dar cada vez mais e
mais da de fe sa sa ni tá ria ani mal para man ter mos es -
ses sta tus de bom ní vel sa ni tá rio.

A de fe sa sa ni tá ria ani mal, no Bra sil, con ta com
um sis te ma de vi gi lân cia que abran ge todo o ter ri tó rio
na ci o nal, ali men ta do por uma gran de va ri e da de de
fon tes de in for ma ções, ofi ci a is e pri va das. Está com -
pos to por uma rede de 2.259 uni da des lo ca is de aten -
ção ve te ri ná ria que cap ta, re ce be e pro ces sa as in for -
ma ções para, em se gui da, ana li sá-las, uti li zá-las e
en viá-las aos de ma is ní ve is hi e rár qui cos. Com põem
tam bém essa rede de in for ma ção 284 uni da des re gi -
o na is, dis tri bu í das no in te ri or dos Esta dos, que agru -
pam as uni da des lo ca is men ci o na das ini ci al men te, 27 
uni da des cen tra is es ta du a is e uma uni da de de vi gi -
lân cia sa ni tá ria na ci o nal, re pre sen ta da pelo De par ta -
men to de De fe sa Ani mal – DDA/MA, em Bra sí lia. 

Des ta cam-se al gu mas das ati vi da des de sen vol -
vi das pelo sis te ma de vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca para
do en ças exó ti cas:

– Aná li se de ris co nas im por ta ções de
ani ma is, ma te ri al de mul ti pli ca ção ani mal e
pro du tos de ori gem ani mal;

– No ti fi ca ção, aten di men to e in ves ti ga -
ção de epi só di os de do en ças exó ti cas;

– Cam pa nhas edu ca ti vas;
– Vi gi lân cia de ani ma is no cam po;
– Inspe ção em plan tas fri go rí fi cas e

ma ta dou ros;
– Vi gi lân cia em pon tos de con cen tra -

ção de ani ma is;
– Vi gi lân cia dos ani ma is em trân si to; e
– Di ag nós ti co la bo ra to ri al (três uni da -

des para di ag nós ti co da BSE).

Em 9-12-97, pela Por ta ria Mi nis te ri al nº 516, o
Bra sil se de cla rou li vre de en ce fa lo pa tia es pon gi for -
me bo vi na, de acor do com o que es ta be le ce o Có di -
go Zo o sa ni tá rio Inter na ci o nal e in clu iu essa do en ça,
as sim como a pa ra ple xia en zoó ti ca (Scra pie) dos
ovi nos, na re la ção de do en ças pas sí ve is de apli ca -
ção de me di das de de fe sa sa ni tá ria ani mal, tor nan -
do as mes mas de no ti fi ca ção obri ga tó ria. Assim
sen do, a BSE e a Scra pie dos ovi nos fo ram in clu í -
das no sis te ma de vi gi lân cia da ra i va ani mal, es ta -
be le ci do des de 1976.

Qu an do da sus pe i ta de ra i va, uma vez co le ta do
o en cé fa lo, este é en ca mi nha do a um dos la bo ra tó ri os 
da rede de di ag nós ti co de ra i va. Após exa me para a
ra i va, o ma te ri al que re sul ta ne ga ti vo é en ca mi nha do
a um dos la bo ra tó ri os de pa to lo gia au to ri za dos pelo
Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to para a
re a li za ção de di ag nós ti cos di fe ren ci a is para a ra i va,
in clu si ve a BSE. É im por tan te sa li en tar que, no Bra sil,
dada a am pla dis se mi na ção da ra i va trans mi ti da por
mor ce gos he ma tó fa gos (Des mo dus ro tun dus), é ro ti -
na o en ca mi nha men to de ma te ri al à rede de la bo ra tó -
ri os de ra i va, quan do da ob ser vân cia de sin to ma to lo -
gia ner vo sa em ani ma is de pro du ção. Até o pre sen te,
não fo ram en con tra dos ca sos po si ti vos de BSE no
Bra sil, após a aná li se his to pa to ló gi ca de 2.904 bo vi -
nos com sin to ma to lo gia ner vo sa, no pe río do de ja ne i -
ro de 1990 até ou tu bro de 2000.

Des de 1990, fo ram sus pen sas to das as im por -
ta ções de bo vi nos, ca pri nos e ru mi nan tes sil ves tres
do Re i no Uni do. As im por ta ções de ovi nos do Re i no
Uni do en con tram-se igual men te pro i bi das des de
1985.

No pe río do de 1980 a 1990, foi au to ri za da a im -
por ta ção de 280 bo vi nos do Re i no Uni do, mas efe ti va -
men te fo ram im por ta dos 258, sen do 79 no pe río do de 
1980 a 1988, 119 em 1989 e 60, em 1990. Em ja ne i ro
de 1991, mé di cos ve te ri ná ri os bra si le i ros es ti ve ram
no Re i no Uni do e cons ta ta ram que, em ne nhum dos
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re ba nhos dos qua is fo ram ex por ta dos ani ma is para o
Bra sil, ha via ca sos de BSE.

Os bo vi nos im por ta dos do Re i no Uni do, em
1989 e 1990, pos su íam ele va do va lor ge né ti co e des -
ti na vam-se à re pro du ção. Suas ida des, na épo ca da
im por ta ção, en con tra vam-se as sim dis tri bu í das: 82
bo vi nos de 1 a 2 anos, 44 bo vi nos de 3 a 4 anos, 52
bo vi nos de 5 a 6 anos e 1 bo vi no com ida de su pe ri or a 
7 anos.

Não hou ve ne nhu ma sin to ma to lo gia com pa tí vel
com BSE en tre os ani ma is im por ta dos. Con si de ran do 
que as im por ta ções ocor re ram en tre 10 e 21 anos
atrás (tem po con si de ra vel men te mais lon go do que o
pe río do mé dio de in cu ba ção da do en ça), a pos si bi li -
da de de es ses ani ma is vi rem a ser aco me ti dos de
BSE é ne gli gen ciá vel. Não obs tan te, to dos os ani ma is 
im por ta dos, as sim como os seus des cen den tes, vêm
sen do acom pa nha dos, in clu si ve com aná li ses la bo ra -
to ri a is, pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci -
men to.

Qu al quer des ses ani ma is, ao mor rer, pas sa por
am pla in ves ti ga ção, in clu si ve la bo ra to ri al, que an tes
se res trin gia a ani ma is que apre sen tas sem sin to mas
de do en ças ner vo sas e, hoje, é fe i ta não im por tan do a 
ca u sa da mor te.

O agra va men to da cri se da ”vaca lou ca“ no con -
ti nen te eu ro peu na dé ca da de 90 le vou à cri a ção de
uma Co mis são Ci en tí fi ca Inde pen den te para a ava li a -
ção dos ris cos de ocor rên cia da BSE em pa í ses in te -
res sa dos em ex por tar para o mer ca do eu ro peu. Esta
Co mis são pro du ziu, em me a dos do ano pas sa do, um
re la tó rio pre li mi nar que in clu ía o Bra sil, em ra zão das
im por ta ções de bo vi nos fe i tas do Re i no Uni do e de
ou tros pa í ses eu ro pe us, na ca te go ria III, re ser va da a
pa í ses em que ha ve ria ris co de pro vá vel ocor rên cia
de BSE. A clas si fi ca ção pre li mi nar eu ro péia se ba se -
a va em in for ma ções in com ple tas e in fe rên ci as er rô -
ne as. To das as pro vi dên ci as já ha vi am sido to ma das
quan do da cri se de BSE no Re i no Uni do, e, com o sur -
gi men to do pro ble ma tam bém na Ale ma nha e na
Fran ça, atri bu í mos pri o ri da de ao exer cí cio de ras tre a -
men to da si tu a ção do gado im por ta do em ní vel na ci o -
nal. O nos so ob je ti vo é ter o Bra sil clas si fi ca do na ca -
te go ria I, que con gre ga os pa í ses nos qua is o ris co de
sur gi men to da BSE é con si de ra do ne gli gen ciá vel.

Vou fa zer al gu mas con si de ra ções adi ci o na is so -
bre a ine xis tên cia de BSE no Bra sil:

– Des de 1980, to dos os bo vi nos im -
por ta dos do Re i no Uni do des ti na ram-se à
re pro du ção, mor re ram nas pro pri e da des e
ne las fo ram en ter ra dos, nun ca en tra do na

ca de ia ali men tar. E aqui, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, que ro co men tar que, 
na Eu ro pa, im por ta-se gado para aba te, e,
des sa for ma, o gran de pro ble ma que exis te
na Eu ro pa é a pos si bi li da de de te rem im por -
ta do ani ma is da Ingla ter ra ou de ou tros pa í -
ses onde sur giu a do en ça para aba te. Aqui
no Bra sil se im por ta ani mal para a re pro du -
ção. É com ple ta men te di fe ren te o ce ná rio,
como tam bém é di fe ren te o po ten ci al de ris -
co que apre sen tam es sas duas uti li za ções
di fe ren tes dos ani ma is im por ta dos;

– A fa ri nha de car ne e os sos con ten do 
pro te í nas de ru mi nan tes é ex clu si va men te
pro du zi da no País e uti li za da ape nas na ali -
men ta ção de não ru mi nan tes, o que se jus ti fi -
ca por ra zões eco nô mi cas e de qua li da de da
pro te í na e, após 1996, por pro i bi ção ofi ci al;

– O pro ces so de trans for ma ção dos
sub pro du tos ani ma is em fa ri nha de car ne e
os sos é do tipo con ven ci o nal;

– Os bo vi nos que ado e cem e mor rem
na pro pri e da de não en tram nun ca na ca de ia 
ali men tar, tan to por ra zões cul tu ra is, quan to
eco nô mi cas e le ga is. Na Eu ro pa, se o bo vi -
no mor re, o fri go rí fi co fica a cin co qui lô me -
tros de dis tân cia; aqui, no Bra sil, pode fi car
a 500 qui lô me tros de dis tân cia. Nin guém vai 
le var o ca dá ver de um boi ou de uma vaca
para apro ve i tá-los num fri go rí fi co que pode
es tar a essa dis tân cia.

– O sis te ma de vi gi lân cia epi de mi o ló gi -
ca da ra i va as se gu ra a con tí nua re a li za ção
de di ag nós ti cos di fe ren ci a is para BSE, dis -
tri bu í dos por todo o País;

– Até hoje, fo ram re a li za das mais de
3.100 aná li ses; e

– Não há re gis tros de ocor rên cia de
do en ça nas pro pri e da des de ori gem dos
ani ma is im por ta dos.

O ris co de que um ou mais bo vi nos in fec ta dos
com BSE te nham sido in tro du zi dos no Bra sil e de
que o agen te da do en ça te nha se dis se mi na do no
sis te ma de cri a ção de bo vi nos no País é con si de ra -
do pe las nos sas au to ri da des da Se cre ta ria de De fe -
sa Agro pe cuá ria e con fir ma do por au to ri da des de
ou tros ins ti tu tos uni ver si tá ri os e aca dê mi cos como
ab so lu ta men te ne gli gen ciá vel. Nós sa be mos, no en -
tan to, que não exis te ris co zero.

Fa rei al guns co men tá ri os es pe cí fi cos so bre a
ques tão do Ca na dá.
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Em 28 de maio de 1998, a Agên cia Ca na den se
de Inspe ção de Ali men tos – CFIA – co mu ni cou à
Emba i xa da do Ca na dá em Bra sí lia o iní cio do pro ces -
so de re vi são da po lí ti ca de im por ta ção do Go ver no
ca na den se, ten do como pano de fun do a pre o cu pa -
ção com a ques tão da BSE. Como par te des se pro -
ces so re vi só rio, a CFIA es ta ria, en tão, so li ci tan do aos
pa í ses ex por ta do res de gado, car nes e ou tros pro du -
tos de ori gem bo vi na para o Ca na dá o en vio de in for -
ma ções pre vis tas.

Em 1º de ju nho da que le ano, a Emba i xa da do
Ca na dá en ca mi nhou ao De par ta men to de De fe sa
Ani mal – DDA, da Se cre ta ria de De fe sa Agro pe cuá ria 
– SDA, o ques ti o ná rio por in ter mé dio do do cu men to
ZTTD-0336 (NC 100-3-20 ANIMAL).

Em 13 de ju lho, o en tão Di re tor do DDA, Alu i sio
Ber bert Sath ler, en ca mi nhou ao Dr. Bri an Ja mi e son,
da Di vi são de Sa ni da de Ani mal-Co mér cio Inter na ci o -
nal, res pos ta ao do cu men to ca na den se, por meio do
fax 258, di ri gi do àque la Agên cia. Có pia foi en vi a da à
Emba i xa da do Ca na dá. Não hou ve pos te ri or men te
qual quer co men tá rio das au to ri da des ca na den ses
so bre esse do cu men to.

Em 31 de ja ne i ro úl ti mo, o Ita ma raty foi in for ma -
do de que o Ca na dá es ta va para to mar uma de ci são
de sus pen são de im por ta ções de car ne in dus tri a li za -
da bra si le i ra em ra zão da ale ga da au sên cia de in for -
ma ções so bre a si tu a ção da BSE no Bra sil. Ao Ca na -
dá cou be ra a aná li se do ris co de BSE para os pa í ses
mem bros do Naf ta em de ter mi na das re giões do glo -
bo, in clu si ve no Bra sil. O Se cre tá rio-Ge ral das Re la -
ções Exte ri o res deu ciên cia do fato ao Dr. Már cio For -
tes de Alme i da, meu se cre tá rio exe cu ti vo, que, en tão,
exer cia a Pas ta da Agri cul tu ra, ha ven do am bos acor -
da do so li ci tar in for ma ções adi ci o na is ao Emba i xa dor
do Bra sil no Ca na dá, so li ci tan do que man ti ves se con -
ta to com as au to ri da des lo ca is para um ade qua do es -
cla re ci men to da ma té ria.

O Se cre tá rio de De fe sa Agro pe cuá ria, Dr. Luiz
Car los de Oli ve i ra, tam bém re ce be ra a mes ma co mu -
ni ca ção in for mal de fun ci o ná rio do se tor agrí co la da
Emba i xa da ame ri ca na. Ten do pro cu ra do con ta to com 
o se tor com pe ten te da Emba i xa da ca na den se, não
ob te ve os es cla re ci men tos ca bí ve is di an te da au sên -
cia de con sul ta ou avi so pré vio so bre a imi nên cia de
me di da de tal gra vi da de. Pa re ceu-lhe, na épo ca, não
ha ver in te res se do lado ca na den se em man ter qual -
quer diá lo go para es cla re cer a ques tão. O ti tu lar da
SDA pro cu rou tam bém con tac tar, por te le fo ne, a CFIA 
em Otta wa, mas não en con trou seus di ri gen tes, so li -

ci tan do o re tor no das cha ma das, o que não ocor reu
na que le dia.

No mes mo 31 de ja ne i ro, à no i te, o Emba i xa dor
do Bra sil no Ca na dá con fir mou que, efe ti va men te, as
au to ri da des ca na den ses pre ten di am ado tar a sus -
pen são tem po rá ria das im por ta ções de car ne in dus -
tri a li za da do Bra sil, ale gan do fal ta de in for ma ções so -
li ci ta das em 1998.

De ime di a to, e mes mo ten do pre sen te que o Mi -
nis té rio já ha via pres ta do es sas in for ma ções em 1998 
– an te ri or à mi nha ges tão; os do cu men tos lá es tão re -
gis tra dos –, pro pus o en ca mi nha men to, por te le fo ne,
às au to ri da des ca na den ses de por me no ri za do re la tó -
rio, atu a li za do a par tir da do cu men ta ção ela bo ra da
para a União Eu ro péia, com o com pro mis so de fa zer
che gar tais in for ma ções à CFIA até o dia 2 de fe ve re i ro.

Gos ta ria de res sal tar que, des de que as su mi o
Mi nis té rio da Agri cul tu ra, tive a opor tu ni da de de en -
con trar o Mi nis tro da Agri cul tu ra do Ca na dá, Sr. Lyle
Van cli ef, em cin co oca siões: em Bra sí lia, em agos to
de 1999; em Bu e nos Ai res, tam bém em agos to de
1999; em Sal va dor, em ou tu bro de 1999; em Se a tle,
nos Esta dos Uni dos, na fa mo sa re u nião da Orga ni za -
ção Mun di al do Co mér cio que não acon te ceu, en tre
os me ses de no vem bro e de zem bro de 1999; em
Banff, no Ca na dá, em ou tu bro do ano pas sa do, quan -
do essa ques tão da ”vaca lou ca“ já es ta va as su min do
as man che tes no mun do in te i ro.

Em ne nhum mo men to, o Mi nis tro da Agri cul tu ra
do Ca na dá fez qual quer re fe rên cia à exis tên cia de dú -
vi das ou per gun tas pen den tes do Bra sil. Devo es cla -
re cer que, em vá ri as des sas re u niões, ha via a pre -
sen ça de re pre sen tan tes de de fe sa agro pe cuá ria tan -
to do Bra sil quan to do Ca na dá, a pon to de es tar mos
ne go ci an do, na que la épo ca, com o Ca na dá, um acor -
do de equi va lên cia sa ni tá ria.

Ain da na no i te do dia 31 de ja ne i ro, da Emba i xa -
da do Bra sil em Otta wa, veio a co mu ni ca ção de que
os ca na den ses so li ci ta vam as in for ma ções até o dia
se guin te, 1º de fe ve re i ro, sem con tu do se com pro me -
te rem a não to mar ati tu de con tra os pro du tos bra si le i -
ros nes se pe río do.

O Mi nis té rio da Agri cul tu ra con fir mou que não
ha via qual quer di fi cul da de para en vi ar a do cu men ta -
ção na data fi xa da, o que efe ti va men te ocor reu, ten do 
as in for ma ções se gui do por via ele trô ni ca para a
CFIA no dia 1º de fe ve re i ro, com có pia para a Emba i -
xa da do Bra sil em Otta wa.

Na ma nhã do dia 1º de fe ve re i ro, fi nal men te,
hou ve con ta to en tre a de fe sa pe cuá ria e a Vice-Pre si -
den te de Assun tos Ci en tí fi cos da Agên cia Ca na den -
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se, ten do sido in for ma do, por meio de li ga ção te le fô ni -
ca, pelo Sr. Cla u de La vig ne, da CFIA, de que a de ci -
são de sus pen der a im por ta ção de pro du tos cár ne os
bra si le i ros ti nha sido to ma da em ní vel mi nis te ri al.

No mes mo dia 1º de fe ve re i ro, o Emba i xa dor do
Bra sil em Otta wa foi in for ma do da de ci são ado ta da de 
sus pen são das im por ta ções com a re ti ra da dos pro -
du tos das pra te le i ras do co mér cio lo cal. Essa foi a
nos sa gran de pre o cu pa ção, por que a sus pen são
tem po rá ria das im por ta ções em si não se ria um pro -
ble ma gra ve. O pro ble ma gra ve foi a re ti ra da, na pre -
sen ça de câ ma ras de te le vi são, dos pro du tos bra si le i -
ros das pra te le i ras dos su per mer ca dos. Isso tem um
efe i to ter rí vel do pon to de vis ta co mer ci al e do pon to
de vis ta da se gu ran ça do con su mi dor. 

Ao in for mar-nos de que, em ra zão de en ten di -
men tos tri par ti tes no pla no sa ni tá rio, os Esta dos Uni -
dos e o Mé xi co de ve ri am se guir a me di da ca na den se, 
a Emba i xa da dos Esta dos Uni dos aven tou a pos si bi li -
da de de que o Bra sil to mas se, uni la te ral men te, a de -
ci são de sus pen der tem po ra ri a men te suas ven das ao 
mer ca do nor te-ame ri ca no. Nós re cha ça mos essa hi -
pó te se por que, se sus pen dês se mos as ex por ta ções,
es ta ría mos pas san do o re ci bo de que ha via al gum
pro ble ma aqui. Além dis so, cri a ría mos, pe ran te o con -
su mi dor bra si le i ro, uma gran de dú vi da. O Bra sil ex -
por tou, no ano pas sa do, car nes de di fe ren tes ti pos –
bo vi na, su í na e de fran go – para uma cen te na de mer -
ca dos em todo o mun do. Não po de ría mos cor rer o ris -
co de co lo car em dú vi da a qua li da de e a sa ni da de dos 
pro du tos con su mi dos no Bra sil e ex por ta dos. Vale
acres cen tar que as car nes bra si le i ras são ex por ta das 
para 100 pa í ses e esse nú me ro está cres cen do. 

Por essa ra zão, no dia 02 de fe ve re i ro, quan do
do re ce bi men to for mal da co mu ni ca ção a res pe i to da
me di da ca na den se, o Mi nis té rio da Agri cul tu ra es cla -
re ceu que os Esta dos Uni dos e o Mé xi co acom pa nha -
ri am a de ci são ca na den se quan to à sus pen são das
im por ta ções, em face de en ten di men tos tri par ti tes em 
ma té ria de sa ni da de.

A nos sa pre o cu pa ção na que le mo men to foi pri -
me i ro com re la ção ao mer ca do ame ri ca no, para
onde, no ano pas sa do, ven de mos US$82 mi lhões de
car nes in dus tri a li za das con tra US$5 mi lhões no mer -
ca do ca na den se.

Tão logo sou be da imi nên cia da ade são dos
Esta dos Uni dos à me di da sus pen si va do Ca na dá, vi -
a jei a Was hing ton para um con ta to di re to com a nova
Se cre tá ria (Mi nis tra) da Agri cul tu ra da que le país, Srª
Ann Ve ne man. A Se cre tá ria Ve ne man fez ques tão de
de i xar cla ro para mim que os Esta dos Uni dos se vi -

ram na con tin gên cia de ado tar a sus pen são em de -
cor rên cia de en ten di men to pre gres so so bre a co or de -
na ção de po lí ti cas na área de de fe sa sa ni tá ria en tre
os três pa í ses da Amé ri ca do Nor te. Su bli nhou, no en -
tan to, que, ao con trá rio do que ocor re ra no Ca na dá,
os Esta dos Uni dos ha vi am op ta do por não re co lher as 
mer ca do ri as no co mér cio lo cal, o que, se ti ves se
ocor ri do, da ni fi ca ria o nos so mer ca do e a nos sa ima -
gem no mer ca do nor te-ame ri ca no. Ela me dis se que
es pe ra va o rá pi do le van ta men to da sus pen são tão
logo fos sem co nhe ci dos os re sul ta dos da mis são téc -
ni ca, cujo en vio ao Bra sil so li ci tei fos se efe tu a do em
ca rá ter de ur gên cia.

Como é do co nhe ci men to dos Srs. Se na do res, a 
mis são es te ve aqui e vi si tou o Bra sil no pe río do de 13
a 18 de fe ve re i ro pas sa do. Em seus re la tos in for ma is,
ao par tir, de cla rou-se não só sa tis fe i ta mas cum pri -
men tou as equi pes bra si le i ras pelo tra ba lho que se
re a li za va aqui em ma té ria de sa ni da de.

Após o re tor no des sa mis são, con ti nu a mos in -
sis tin do na ne ces si da de de uma de ci são rá pi da pelo
te mor do efe i to do mi nó de uma de ci são pro lon ga da
em que ou tros pa í ses in gres sam no pro ces so de sus -
pen são. E ob ti ve mos, na sex ta-fe i ra, dia 23 de fe ve re i -
ro, pela Emba i xa da do Bra sil em Was hing ton, logo
con fir ma da pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra ame ri ca no,
a in for ma ção an te ci pa da de que os Esta dos Uni dos
iri am anun ci ar, uni la te ral men te, na que le mes mo dia,
o tér mi no da sus pen são tem po rá ria das im por ta ções,
o que se ma te ri a li zou no fi nal da tar de. Pou co de po is,
re ce bi um te le fo ne ma do Mi nis tro da Agri cul tu ra do
Ca na dá para me in for mar so bre a de ci são ca na den -
se, do mes mo teor, la men tan do que os Esta dos Uni -
dos ti ves sem to ma do a di an te i ra no pro ces so de li be -
ra ção do nos so pro du to.

A des pe i to de pe que nas di fe ren ças de lin gua -
gem nos res pec ti vos co mu ni ca dos, fi cou cla ro que os
téc ni cos cons ta ta ram que o Bra sil ha via to ma do me -
di das sé ri as e efi ca zes para pre ve nir a ocor rên cia de
BSE no ter ri tó rio na ci o nal. Com o fito de as se gu rar a
ori gem da car ne, os três pa í ses es ti pu la ram que os
no vos em bar ques de ve rão es tar acom pa nha dos,
como já es tão sen do, de cer ti fi ca ção de que os pro du -
tos de ve rão ser de gado nas ci do e cri a do no Bra sil
após 1996, com a es pe ci fi ca ção de que o gado ex por -
ta do foi ali men ta do a pas to, sem con su mo de pro te í -
nas de ori gem ani mal, como é a nos sa prá ti ca. Esse é
o gado bra si le i ro. Essa é a pe cuá ria bra si le i ra. Tais
exi gên ci as, por tan to, não re pre sen ta ram ne nhu ma di -
fi cul da de para os ex por ta do res na ci o na is. 
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Na ver da de, a car ne bra si le i ra re ce beu um ates -
ta do de sa ni da de dos Esta dos Uni dos, do Ca na dá e
do Mé xi co com re la ção à BSE e à qua li da de ge ral do
pro du to. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria
de com par ti lhar com V. Exªs al guns co men tá ri os e re -
fle xões em tor no des se la men tá vel epi só dio.

Em pri me i ro lu gar, não me res ta a me nor dú vi da
de que a mo ti va ção pri má ria da ini ci a ti va ca na den se
não foi de ín do le sa ni tá ria ou de pro te ção ao con su mi -
dor. Tra tou-se de ini ci a ti va mar ca da men te po lí ti ca,
que deve ser ana li sa da no con tex to do con ten ci o so
co mer ci al en tre os dois pa í ses no to can te a me di das
de in cen ti vo às ex por ta ções de ae ro na ves, o que, te -
nho cer te za, foi ob je to on tem dos co men tá ri os e es -
cla re ci men tos do meu co le ga, o Mi nis tro Cel so La fer. 

A sus pen são das im por ta ções com o re co lhi -
men to de mer ca do ri as do co mér cio ca na den se não
res pe i tou as obri ga ções de trans pa rên cia e con sul ta
pré via as su mi das pelo Ca na dá no âm bi to do Acor do
so bre a Apli ca ção de Me di das Sa ni tá ri as e Fi tos sa ni -
tá ri as da OMC. Já en ca mi nha mos ao Ita ma raty o pe -
di do de que a Mis são em Ge ne bra se ma ni fes te – e
ela já ma ni fes tou pre li mi nar men te o pro tes to – con tra
essa for ma de ação que foi ado ta da. 

Além da mo ti va ção po lí ti ca a que me re fe ri, a
me di da ca na den se re pre sen tou sé ria ame a ça à con -
fi a bi li da de do pro du to bra si le i ro, ten do ini ci a do al gu -
mas re a ções em ca de ia que po de ri am ter ge ra do gra -
ves re per cus sões ne ga ti vas para as nos sas ex por ta -
ções. Daí a nos sa pre o cu pa ção em ace le rar o pro ces -
so de re vi são. Nes se con tex to, cabe re cor dar que, na
es te i ra da me di da ca na den se, a Co réia e a Ma lá sia
ado ta ram me di das sus pen si vas em re la ção à car ne
bra si le i ra, fe liz men te já re vo ga das, en quan to Ja pão e
Argen ti na nos di ri gi ram ques ti o ná ri os so bre os nos -
sos pro ce di men tos sa ni tá ri os.

Em todo o epi só dio – de se jo des ta car, Sr. Pre si -
den te –, o nos so tra ba lho con tou com o ines ti má vel
apo io e pres te za de in for ma ções e ges tões por par te
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res. Já o fiz an te ri -
or men te, em en tre vis tas à im pren sa, mas que ro res -
sal tar o per fe i to en tro sa men to e boa co or de na ção
com o Chan ce ler Cel so La fer e a com pe ten te e rá pi da 
atu a ção de nos sas Mis sões Di plo má ti cas, em par ti -
cu lar as Emba i xa das em Was hing ton, Otta wa e a nos -
sa Mis são jun to às Co mu ni da des Eu ro péi as, em Bru -
xe las. Devo re gis trar tam bém a im por tan te atu a ção
do Mi nis tro Pe dro Ma lan, que teve vá ri os con ta tos
com o Mi nis tro das Fi nan ças do Ca na dá, aler tan do
so bre os pro ble mas que essa res tri ção nos tra zia e

po de ria re pre sen tar para o fu tu ro das ne go ci a ções
co mer ci a is en tre os pa í ses.

Sem pre ju í zo da cer te za ina ba lá vel, que sem pre 
ori en tou nos sa atu a ção, no sen ti do de que não te mos
a do en ça BSE, mas so mos cons ci en tes de que não
exis te ris co zero, o epi só dio re ve lou uma for mi dá vel
ma ni fes ta ção na ci o nal de re pú dio ao em bar go à car -
ne bra si le i ra, re fle ti da na fir me re a ção de to das as for -
ças po lí ti cas atu an tes des ta Casa, nos me i os de co -
mu ni ca ção e em ma ni fes ta ções es pon tâ ne as de di fe -
ren tes seg men tos da so ci e da de ci vil.

O tér mi no da sus pen são das im por ta ções de
pro du tos cár ne os bra si le i ros, no en tan to, não re pre -
sen ta o fim de uma ba ta lha. Na ver da de, em mi nha
lon ga tra je tó ria li ga da à área de Co mér cio Exte ri or, te -
nho po di do cons ta tar que, sem pre que o Bra sil ocu pa
no vos es pa ços e de mons tra com vi gor que é com pe ti -
ti vo, en fren ta no vas e cada vez mais so fis ti ca das bar -
re i ras. Assim foi com as ex por ta ções de café so lú vel,
de cal ça dos, de pro du tos si de rúr gi cos, de suco de la -
ran ja e, mais re cen te men te, de aviões, além de ou tros 
pro du tos. Por tan to, é ne ces sá rio ter pre sen te que não 
po de mos es mo re cer na ba ta lha da ma nu ten ção da
qua li da de e da sa ni da de do pro du to bra si le i ro, e tam -
pou co re la xar nos es for ços de pro mo ção dos pro du -
tos bra si le i ros no ex te ri or. Nos dois ca sos, é fun da -
men tal a per fe i ta ar ti cu la ção e co or de na ção de es for -
ços en tre o Go ver no e o se tor pri va do.

Sr. Pre si den te, es tou, a cada dia, mais con ven ci -
do de que o cons tan te re cur so a bar re i ras sa ni tá ri as
cons ti tui, em ver da de, o novo nome do pro te ci o nis mo. 
Os pa í ses ri cos ba i xam as ta ri fas e au men tam as res -
tri ções não-ta ri fá ri as. É isso que está acon te cen do no 
co mér cio in ter na ci o nal.

Enfren tar es sas bar re i ras pres su põe, em pri me -
i ro lu gar, pros se guir com nos sos pro gra mas de de fe -
sa ani mal e ve ge tal e atu a li zar e am pli ar, de for ma
con tí nua, os ins tru men tos e as equi pes téc ni cas de di -
ca das à sua exe cu ção.

A ma nu ten ção da qua li da de dos pro du tos bra si -
le i ros exi gi rá cada vez mais ar ti cu la ção, com pe tên cia
e ca pa ci ta ção pro fis si o nal den tro e fora do Go ver no,
ga ran tin do re cur sos, aper fe i ço a men to e es pe ci a li za -
ção téc ni ca e fle xi bi li za ção das es tru tu ras para agir e
re a gir tem pes ti va men te aos no vos de sa fi os, até por -
que, re pi to, não exis te ris co zero em ne nhu ma área da 
epi de mi o lo gia.

Uma das prin ci pa is pre o cu pa ções que tive ao
as su mir o Mi nis té rio da Agri cul tu ra foi a de re com por
os qua dros na área de de fe sa sa ni tá ria, com a con tra -
ta ção, em ca rá ter emer gen ci al, de 729 pro fis si o na is
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de ní vel su pe ri or e téc ni co para subs ti tu ir fun ci o ná ri os 
con tra ta dos me di an te con vê ni os com os Esta dos e as 
Pre fe i tu ras na fis ca li za ção dos aba te dou ros e na
agro in dús tria.

Na úl ti ma dé ca da, acon te ceu uma re vo lu ção no
agro ne gó cio bra si le i ro, com gran des au men tos de
pro du ti vi da de e de pro du ção, tan to na área ve ge tal
quan to na ani mal. Para ilus trar, es ta mos co lhen do
uma sa fra de 91 mi lhões de to ne la das com a mes ma
área plan ta da de dez anos atrás, quan do co lhe mos
57 mi lhões de to ne la das. Tra ta-se da mes ma área. O
au men to de pro du ti vi da de da agri cul tu ra bra si le i ra é
de 50% a 60%. Nes se pe río do, o Bra sil de i xou de ser
im por ta dor de car nes para ser, hoje, o se gun do ma i or
ex por ta dor de car ne de fran go e o ter ce i ro de car ne
bo vi na e vol ta rá a ser, em bre ve, um dos ma i o res ex -
por ta do res de car ne su í na. Po rém, há 24 anos o Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra não re a li za con cur so pú bli co, e, 
como con se qüên cia, re du ziu-se em 30% o nú me ro de 
pro fis si o na is fe de ra is no exer cí cio da ati vi da de de fis -
ca li za ção e de fe sa agro pe cuá ria, en quan to mais do
que do brou o nú me ro de uni da des in dus tri a is do se tor.

No mo men to em que os pro ble mas sa ni tá ri os
as su mem uma di men são cru ci al, é fun da men tal que
se for ta le ça a de fe sa agro pe cuá ria para en fren tar não 
ape nas as ne ces si da des nor ma is de cor ren tes do au -
men to da pro du ção e do cres ci men to do nú me ro de
uni da des, ga ran tin do-se a qua li da de dos ali men tos,
mas tam bém o novo ce ná rio in ter na ci o nal, agra va do
pelo sur gi men to da BSE e o re cru des ci men to da fe bre 
af to sa no con ti nen te eu ro peu.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ati vi da -
de de de fe sa agro pe cuá ria não é ”pri va ti zá vel“, nem
”ter ce i ri zá vel“, nem pode ser fe i ta por com pu ta do res.
Ela pre ci sa ser exer ci da por ve te ri ná ri os, agrô no mos,
zo o tec nis tas e ou tros pro fis si o na is, cuja pre sen ça fí -
si ca é re que ri da no con tro le dos re ba nhos, nas uni da -
des de aba te, nos por tos e ae ro por tos, en fim, em to -
das as áre as que in te gram a ca de ia do agro ne gó cio,
da pe cuá ria.

Para re for çar as equi pes téc ni cas, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so cri ou, no ano pas sa do, a 
car re i ra de Fis cal Fe de ral Agro pe cuá rio, dan do, com
essa me di da, sta tus ma i or a es ses pro fis si o na is e
pro mo ven do tam bém uma re vi são em seus ní ve is sa -
la ri a is. Ago ra, es ta mos pro mo ven do con cur so pú bli co 
na ci o nal para con tra tar 500 pro fis si o na is que in te gra rão 
as equi pes de tra ba lho nas áre as de de fe sa ve ge tal e
ani mal, con tro le de ra ções e re gis tro de cul ti va res.

Na área de pes qui sa, tam bém fun da men tal, es -
ta mos re no van do a Embra pa, com a con tra ta ção,

este ano – uma vez que já está em an da men to o con -
cur so –, de 750 pro fis si o na is. No pró xi mo ano, con tra -
ta re mos mais 450 pro fis si o na is de ní vel su pe ri or e
téc ni co, com pri o ri da de para as áre as de bi o tec no lo -
gia e ras tre a bi li da de da pro du ção agrí co la.

A sa ni da de ani mal e ve ge tal cons ti tui, ao lado
do de sen vol vi men to tec no ló gi co, da agre ga ção do va -
lor à pro du ção agrí co la e da pre ser va ção do meio am -
bi en te, uma das pri o ri da des do Mi nis té rio da Agri cul -
tu ra, já con sig na das des de que as su mi o Mi nis té rio.
Des ta co, ain da, que for ta le cer e mo der ni zar a área de 
de fe sa agro pe cuá ria é uma meta do Go ver no Fe de ral
que cons ta do Pla no Avan ça Bra sil, do PPA e que foi
re i te ra da re cen te men te, no úl ti mo dia 8, pelo Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que, ao apre sen tar a Agen da
de Go ver no do biê nio 2001/2002.

Tais ações não são mo ti va das ape nas pelo ce -
ná rio ex ter no. Alguém po de ria di zer que o Bra sil faz
isso por que quer ex por tar. No en tan to, ele ex por ta
mu i to pou co, pro va vel men te nem 10% da car ne que
pro duz nos di fe ren tes seg men tos. Essas pre o cu pa -
ções le vam em con ta a ab so lu ta ne ces si da de de as -
se gu rar ao con su mi dor bra si le i ro a me lhor qua li da de
para os ali men tos pro du zi dos e con su mi dos no País.
Não adi an ta ten tar pro mo ver pro du tos bra si le i ros no
ex te ri or, se eles não ti ve rem pres tí gio aqui. Cos tu mo
sem pre di zer que cam pa nhas de pro mo ção de ex por -
ta ções no ex te ri or de vem ser pre ce di das da ava li a ção 
in ter na ou de cam pa nhas in ter nas, para que fa le mos
bem dos nos sos pro du tos. Nin guém no ex te ri or vai
que rer os nos sos pro du tos se aqui den tro não fa lar -
mos bem de les.

Essas ações, no en tan to, não po dem fi car res tri -
tas ape nas ao âm bi to da ad mi nis tra ção fe de ral. Sua
efi cá cia de pen de – em uma na ção con ti nen tal como o 
Bra sil – do en ga ja men to dos Esta dos, por meio de
seus ór gãos de apo io à agri cul tu ra, dos Mu ni cí pi os e,
em es pe ci al, do se tor pri va do, por meio das as so ci a -
ções de clas se e de cri a do res, dos sin di ca tos ru ra is e
agro in dus tri a is e de to das as li de ran ças do se tor do
agro ne gó cio.

No âm bi to da co o pe ra ção in ter na ci o nal, des ta -
co a ne ces si da de de con so li dar e am pli ar ne go ci a -
ções para acor dos de equi va lên cia sa ni tá ria, como as 
que es tão em cur so no Mer co sul e com a União Eu ro -
péia. A pro pó si to, vi mos atu an do tam bém no pla no bi -
la te ral e já con se gui mos ven cer al gu mas bar re i ras.
Estão em cur so ne go ci a ções com a União Eu ro péia
para a ex por ta ção de car ne su í na, já ten do sido con -
clu í das, com su ces so, no ano pas sa do, as ne go ci a -
ções com a Rús sia para a ex por ta ção do mes mo pro -
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du to. Tam bém com a Rús sia já fo ram ini ci a das ne go -
ci a ções para a ex por ta ção da car ne bo vi na. Em bre -
ve, ini ci a re mos as nos sas ne go ci a ções com o Ja pão
com vis tas à ex por ta ção de car nes bra si le i ras. O Ja -
pão é o ma i or im por ta dor mun di al de pro te í na ani mal.

O Bra sil será, sem dú vi da, o ma i or ex por ta dor
de car nes em pou cos anos. Isso de pen de rá da sis te -
má ti ca exe cu ção dos nos sos pro gra mas sa ni tá ri os e
de ne go ci a ções in ter na ci o na is, para as qua is, não te -
nho dú vi da, sem pre en fren ta re mos, ao lado das
ques tões sa ni tá ri as, o puro e sim ples pro te ci o nis mo
co mer ci al, mu i tas ve zes mas ca ra do em de fe sa do
con su mi dor ou em de fe sa sa ni tá ria.

Há a alo ca ção de gi gan tes cos re cur sos fi nan ce -
i ros para sub si di ar a pro du ção agrí co la no con ti nen te
eu ro peu. O mun do rico, Sr. Pre si den te, dá hoje US$1
bi lhão por dia de sub sí di os à agri cul tu ra. A nos sa
com pe ti ção não é mais no ní vel da la vou ra. Em ma té -
ria agrí co la, ela se dá te sou ro ver sus te sou ro. Hoje,
um agri cul tor da No ru e ga quan do re ce be uma uni da -
de de sua mo e da, 25% são pa gos pelo con su mi dor,
75% pelo go ver no. Na Eu ro pa, 60% são pa gos pelo
go ver no e 40% pelo con su mi dor; nos Esta dos Uni -
dos, 50% pelo go ver no e 50% pelo con su mi dor. Se
adi ci o nar mos a isso os sub sí di os à ex por ta ção, o cus -
to será de US$1 bi lhão ao dia. 

Essa alo ca ção de re cur sos vo lu mo sos é que
está na ori gem da in tro du ção de me ca nis mos in ten si -
vos de cri a ção de gado que, com bi nan do con fi na -
men to e ali men ta ção a base de pro te í na ani mal, le va -
ram ao sur gi men to da BSE. 

No tí ci as de on tem nos dão con ta de que no vas
res tri ções fo ram im pos tas às car nes eu ro péia e ar -
gen ti na des ti na das ao mer ca do ame ri ca no e à car ne
fran ce sa des ti na da a ou tros mer ca dos na Eu ro pa.
Esses de sas tres sa ni tá ri os as so ci a dos à BSE e à fe -
bre af to sa em vá ri os pa í ses têm tido como con se -
qüên cia uma gran de re du ção do con su mo de car ne
nos gran des mer ca dos, atin gin do em al guns pa í ses
eu ro pe us mais de 50% nos úl ti mos dois me ses. Para
a car ne bo vi na bra si le i ra, evi den te men te, é uma opor -
tu ni da de de cres ci men to a mé dio e lon go pra zos. Mas 
para a car ne de fran go e de su í nos, que subs ti tu em
boa par te da de man da da car ne bo vi na, a opor tu ni da -
de é ex tra or di ná ria e ime di a ta. As ex por ta ções de
fran go no pri me i ro bi mes tre des te ano são 37% su pe -
ri o res ao pe río do equi va len te do ano pas sa do, e a
car ne su í na apre sen ta cres ci men to de 90% no mes -
mo pe río do.

Cre io, por tan to, que, se fi zer mos ade qua da -
men te o nos so de ver de casa, de mo bi li zar mos a opi -

nião pú bli ca e prin ci pal men te os nos sos pro du to res
para a im por tân cia da sa ni da de ani mal e ve ge tal, o
Bra sil vai con quis tar, den tro de qua tro ou cin co anos,
a li de ran ça mun di al na área de car nes. Não te nho dú -
vi da de di zer que, com a con ti nu a ção dos ex tra or di ná -
ri os avan ços que a agri cul tu ra tem apre sen ta do em
to das as re giões – em par ti cu lar, na re gião Cen -
tro-Oes te –, o Bra sil vai atin gir, den tro de 10 a 12
anos, a li de ran ça in ter na ci o nal no agro ne gó cio.

Agra de ço a V. Exª e aos Srs. Se na do res a opor -
tu ni da de de es tar aqui e me co lo co à dis po si ção para
pres tar es cla re ci men tos com ple men ta res.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa mos ago ra à fase das in ter pe la ções. 

Con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao no bre
Se na dor Osmar Dias, au tor do re que ri men to de con -
vo ca ção.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, Exmº Sr. Mi nis tro da
Agri cul tu ra, ti ve mos opor tu ni da de de acom pa nhar de
per to as ne go ci a ções que re a li zou o Go ver no bra si le i -
ro a par tir do mo men to em que o Ca na dá ado tou
aque la po si ção ab sur da, se gui da pe los Esta dos Uni -
dos e pelo Mé xi co. Par ti ci pa mos de vá ri as re u niões,
in clu si ve, com V. Exª e com o pró prio Emba i xa dor do
Ca na dá. E quan do par ti ci pa mos da re u nião com o
Emba i xa dor do Ca na dá, fiz a ele uma per gun ta: se a
Emba i xa da do Ca na dá con ti nu a va con su min do car ne 
de bo vi nos. Embo ra não gos tas se da per gun ta, ele
teve que res pon der que sim, o que de mons tra va que
pelo me nos ele, Emba i xa dor do Ca na dá, acre di ta va
nos nos sos ar gu men tos de que não te mos ne nhum
ris co – pelo me nos até ago ra – de ter, em nos so re ba -
nho, a en ce fa lo pa tia. 

E por ter acom pa nha do de per to a si tu a ção, Mi -
nis tro, que ro cum pri men tar o Go ver no bra si le i ro pela
efi ciên cia que de mons trou nes se epi só dio, es pe ci al -
men te, por que, num cur to es pa ço de tem po, con se -
guiu sus pen der o em bar go im pos to pelo Ca na dá e re -
pôs a ver da de no mer ca do in ter na ci o nal. Foi com
mu i ta efi ciên cia que V. Exª de sem pe nhou o pa pel de
Mi nis tro da Agri cul tu ra e devo re co nhe cer tam bém
que o Pre si den te da Re pú bli ca, pes so al men te, in ter -
fe riu para que o Bra sil não ti ves se os seus di re i tos no
mer ca do in ter na ci o nal fe ri dos. 

V. Exª, Mi nis tro, na sua ex pla na ção e nas en tre -
vis tas que tem dado, tem ex pos to cla ra men te o sen ti -
men to dos pe cu a ris tas, dos pro du to res ru ra is bra si le i -
ros, dos ex por ta do res e até da so ci e da de, que, num
mo men to raro, se en vol veu – toda a so ci e da de bra si -
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le i ra – na de fe sa da nos sa so be ra nia. E V. Exª tem co -
lo ca do um ce ná rio que é mais ou me nos o se guin te: o
Bra sil vai ser, den tro de al guns anos, den tro de dez ou 
doze anos, o ma i or ex por ta dor de car ne do mun do –
tal vez até num es pa ço me nor de tem po. Já so mos o
ter ce i ro ma i or ex por ta dor de car ne bo vi na do mun do. 

Isso cria um am bi en te de con cor rên cia e de
com pe ti ção que exal ta os nos sos con cor ren tes e faz
com que al guns de les ado tem pos tu ras ar bi trá ri as e
até ile ga is – por que a me di da ado ta da pelo Ca na dá
foi ile gal. O Ca na dá, em bo ra te nha co mu ni ca do à
OMC, não es pe rou a ma ni fes ta ção do Go ver no bra si -
le i ro, como pro põe o tra ta do com a OMC, por tan to, foi
ile gal. 

Então, há essa pers pec ti va e essa cons ciên cia
do Go ver no bra si le i ro de que te re mos que en fren tar
ou tras pos tu ras como a ado ta da pelo Ca na dá – in clu -
si ve on tem o New York Ti mes pu bli cou uma ma té ria
fa lan do que o Bra sil terá que en fren tar ou tros pro ble -
mas, exa ta men te por ser o país que tem o ma i or po -
ten ci al de cres ci men to e de con quis ta de no vos mer -
ca dos. Num ce ná rio em que há o pro ble ma vi vi do pela 
União Eu ro péia, es pe ci al men te Ingla ter ra e Fran ça,
com a af to sa, leio hoje no tí ci as no jor nal que con si de -
ro até ina de qua das. Numa en tre vis ta, o Pre si den te da 
Asso ci a ção Bra si le i ra das Indús tri as Expor ta do ras de 
Car ne dis se que o Bra sil pode se be ne fi ci ar com o
veto à Argen ti na. Con si de ro isso com ple ta men te ina -
de qua do e in cor re to, por que es ta mos di an te de ce ná -
rio em que a car ne mun di al está sob sus pe i ta. Vi um
di re tor da FAO fa zen do um aler ta hoje de que a sa ni -
da de ani mal deve ser um com pro mis so de to dos os
go ver nos e deve ser tra ta da com mu i ta se ri e da de, se -
ri e da de que deve le var in clu si ve os pa í ses a não usa -
rem a ques tão sa ni tá ria como bar re i ra co mer ci al,
como fez o Ca na dá. E esse ce ná rio, Mi nis tro, co lo ca o 
Bra sil, para al guns, como o gran de ga nha dor, o gran -
de ven ce dor da si tu a ção em que se en con tram a
União Eu ro péia e a Argen ti na. Esses que en ten dem
que o Bra sil po de rá ga nhar mer ca dos, no meu en ten -
di men to, es tão equi vo ca dos, por que há já uma re du -
ção no con su mo de car ne nos gran des mer ca dos
con su mi do res, o que, evi den te men te, não in te res sa a 
nin guém. 

O Bra sil tem que ga nhar mer ca dos pela qua li da -
de da car ne que te mos, pela qua li da de do nos so re -
ba nho, que evo lui, pe las téc ni cas de ma ne jo e, tam -
bém, de con tro le sa ni tá rio, que me lho ram a cada dia,
a pon to de es tar mos, em mu i tas re giões, pro du zin do
o no vi lho pre co ce, o su per pre co ce, o que nos ga ran -
te, sem dú vi da ne nhu ma, na evo lu ção, a con quis ta de

mer ca do, por ofe re cer mos uma car ca ça de me lhor
qua li da de. Mas não de ve mos co me mo rar o fato de a
Argen ti na es tar so fren do o dra ma da fe bre af to sa, e
tam bém a Eu ro pa, por que isto, na ver da de, re pre sen -
ta um im pe di men to, no meu en ten di men to, para que o 
Bra sil con quis te no vos mer ca dos. 

Di an te dis so tudo, em bo ra V. Exª te nha dito que
um con cur so es ta rá sen do re a li za do para a con tra ta -
ção de téc ni cos, V. Exª não acha que o Bra sil pre ci sa
dar mais se gu ran ça aos pe cu a ris tas, aos pro du to res,
am pli an do a sua es tru tu ra téc ni ca, am pli an do a sua
es tru tu ra de la bo ra tó ri os? Por que nós de mons tra -
mos, em de ter mi na dos mo men tos, uma cer ta fra gi li -
da de e uma cer ta ca rên cia de re cur sos téc ni cos para
ga ran tir ao mun do in te i ro que a nos sa car ne con ti nu a -
rá sen do a de me lhor qua li da de – por que ela é a de
me lhor qua li da de. E nós não po de mos aguar dar, a
meu ver, que um pro ble ma sur ja para que o Go ver no
bra si le i ro tome pro vi dên ci as. 

Per gun to: V. Exª está ten do di fi cul da de para
equi par a Se cre ta ria Na ci o nal de De fe sa Sa ni tá ria
para que ela pos sa exer cer o seu pa pel com mais efi -
ciên cia e dar res pos tas mais rá pi das in clu si ve aos
ques ti o na men tos que ou tros pa í ses fa zem? 

E, de ou tro lado, pre o cu pa-me, Mi nis tro, sa ber
como, em Esta dos como o Pa ra ná – que não con se -
guem pa gar a fo lha ou sus ten tar a má qui na ad mi nis -
tra ti va, por que es tão em cri se, e ago ra co me çam a
dar meio ex pe di en te –, pode a vi gi lân cia sa ni tá ria dar
res pos tas, de sem pe nhar o seu pa pel com efi ciên cia,
se os fun ci o ná ri os es tão exer cen do a sua fun ção du -
ran te meio ex pe di en te ape nas. O Go ver no bra si le i ro
está pre pa ra do para en fren tar es ses de sa fi os que se -
rão co lo ca dos di an te de nós, bra si le i ros, nos pró xi -
mos anos? Nós, sim, ofe re ce mos ame a ça a al guns
con cor ren tes.

Essa é a per gun ta, Sr. Mi nis tro.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com a

pa la vra o Sr. Mi nis tro.
O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Mu i -

to obri ga do, Sr. Se na dor Osmar Dias, obri ga do pe las
suas pa la vras ge ne ro sas de in tro du ção.

Con cor do in te i ra men te com V. Exª: não de ve -
mos co me mo rar. Pelo con trá rio, de ve mos ad qui rir
mais cons ciên cia da res pon sa bi li da de que te mos e
dar mais apo io, pri o ri da de e cu i da do à ques tão sa ni -
tá ria, tan to ani mal, quan to ve ge tal.

A ma ni fes ta ção de po ten ci al de ex por ta ção todo 
mun do co nhe ce, mas não pre ten de mos uti li zar es ses
pro ble mas sa ni tá ri os como um ar gu men to de ven da.
Nós que re mos mos trar ao mun do que a nos sa car ne
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é boa. Nós não va mos di zer que a car ne dos ou tros
não está boa, mas mos trar que a nos sa car ne é boa.
E foi o que bus ca mos fa zer nes se tra ba lho, re a li za do
pe los nos sos ve te ri ná ri os, de es cla re ci men to à mis -
são téc ni ca que nos vi si tou. Nós te mos que ga nhar
mer ca do, como diz V. Exª, com qua li da de e com sa ni -
da de ani mal.

Qu an to à per gun ta que V. Exª for mu la, re al men -
te não é uma ta re fa fá cil. O Mi nis té rio da Agri cul tu ra
não fa zia con cur sos há 24 anos; está fa zen do ago ra.
A Embra pa não fa zia con cur so há 11 anos; fez ago ra.
Devo di zer, en tre tan to, a V. Exªs. que te nho re ce bi do,
des de o iní cio da mi nha ges tão, do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so e da equi pe eco nô mi ca do
Go ver no todo o apo io den tro das co lo ca ções que te -
nho fe i to – e pro cu ro fazê-las ra zoá ve is. Te nho, tam -
bém, res pon sa bi li da de fis cal. Não vou fa zer pro pos -
tas de re cur sos gi gan tes cos que não ca i bam nas nos -
sas res tri ções or ça men tá ri as, mas te mos sido aten di -
dos. Cri a mos a car re i ra de Fis cal Fe de ral Agro pe cuá -
rio, ob ti ve mos au to ri za ção para con tra tar 729 fis ca is e 
téc ni cos em re gi me emer gen ci al e, ago ra, es ta mos
com au to ri za ção para con tra tar mais 500 em re gi me
de con cur so na ci o nal ple no.

Com re la ção a re cur sos, no ano pas sa do, nós
re a li za mos um to tal de R$98 mi lhões para a de fe sa
agro pe cuá ria, ani mal e ve ge tal. Para este ano, a Lei
Orça men tá ria pre vê R$135 mi lhões, que de ve rão ser
su fi ci en tes para as nos sas ati vi da des, in clu si ve de
apo io aos Esta dos. No ano pas sa do – se não me fa lha 
a me mó ria –, des ti na mos aos Esta dos R$42 mi lhões.
Devo di zer a V. Exª que, gra ças ao ex tra or di ná rio apo -
io que ti ve mos, in clu si ve des ta Casa – dos Se na do res 
Amir Lan do, Jo nas Pi nhe i ro e de ou tros Par la men ta -
res –, te mos tam bém uma emen da de R$135 mi -
lhões, que, em boa par te, se des ti na rá, tam bém, se
for ne ces sá rio, à de fe sa agro pe cuá ria e à área de tec -
no lo gia, su ple men tan do re cur sos da Embra pa.

Por tan to, o nos so pro ble ma ago ra não é tan to a
ques tão de re cur sos, que foi um pro ble ma di fi cí li mo
em 98, mas que con se gui mos su pe rar. O nos so pro -
ble ma ago ra é de re no va ção das equi pes. Pre ci sa -
mos oxi ge nar a casa, tra zer mais gen te e tra zer jo -
vens para se rem tre i na dos nes sas no vas téc ni cas. A
co i sa não ter mi na aí. Pre ci sa mos re ver os cur rí cu los
de al gu mas es co las de Me di ci na Ve te ri ná ria, que re ti -
ra ram de seus cur rí cu los os te mas que hoje são pri o -
ri tá ri os, como epi de mi o lo gia, in clu in do nos seus cur rí -
cu los prin ci pal men te tra ta men to de ani ma is do més ti -
cos. Esse é um pro ble ma que te mos de en fren tar.
Estou con ver san do com San ta Ma ria e ou tras es co las 

para ver mos como po de mos aju dar na re ins ta la ção
de al guns des ses cur sos. A nos sa pri o ri da de fi nal –
por que sou mais pre o cu pa do com o hu ma no gra ma
do que com o or ga no gra ma – será mu dar a es tru tu ra
or ga ni za ci o nal da Se cre ta ria de De fe sa Agro pe cuá -
ria, pro va vel men te pro pon do a V. Exªs, se o Pre si den -
te da Re pú bli ca as sim acor dar, a cri a ção de uma
agên cia de vi gi lân cia, com au to no mia e re cur sos pró -
pri os, que pos sa ter mais elas ti ci da de e fle xi bi li da de
para as suas ações. Essas são, em re su mo, as ações
que pre ten de mos de sen vol ver.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re tor no
a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias, por dois mi nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Mi nis tro,
V. Exª sabe que as fron te i ras do Bra sil com o Pa ra guai 
e a Argen ti na, gran des ex ten sões de fron te i ra seca,
tra zem-nos pro ble mas quan do os pa í ses vi zi nhos
não têm em fun ci o na men to um sis te ma sa ni tá rio
efi ci en te. Ago ra mes mo, os pe cu a ris tas do Esta do de
V. Exª, Rio Gran de do Sul, re cla mam me di das con cre -
tas do Mi nis té rio para que haja uma po lí ti ca ho mo gê -
nea, que cu i de des sa ques tão no Mer co sul, por que,
evi den te men te, fi ca mos sem pre sob ame a ça. Nós já
avan ça mos. Os dois Esta dos do Sul já es tão li vres da
va ci na ção e nós, do Pa ra ná para cima, es ta mos va ci -
nan do, mas com uma gran de área li vre para ex por ta -
ção. Esse ris co, Mi nis tro, pre ci sa ser re du zi do, já que
não exis te ris co zero. No meu en ten di men to, po rém,
pre ci sa apro xi mar-se de zero, com o es ta be le ci men to
de uma po lí ti ca sa ni tá ria ho mo gê nea para o Mer co -
sul, e acho que o Bra sil deve li de rar, na pes soa de
V. Exª, nos so Mi nis tro da Agri cul tu ra, esse mo vi men to 
para o es ta be le ci men to des sa po lí ti ca para o Mer co -
sul. Caso con trá rio, es ta re mos sem pre com um ris co
mu i to ma i or do que aque le que po de ría mos es tar com 
essa po lí ti ca ho mo gê nea.

Encer ro, per gun tan do se V. Exª pode res pon der
ra pi da men te quan do sa i rá o Pla no de Sa fra de Inver -
no, por que os agri cul to res es tão es pe ran do essa res -
pos ta.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com a
pa la vra o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Se -
na dor, agra de ço a co lo ca ção de V. Exª quan to ao Mer -
co sul, com a qual es ta mos in te i ra men te de acor do,
não ape nas eu, mas os nos sos téc ni cos. Não é pos sí -
vel fa zer uma po lí ti ca de com ba te à af to sa só pelo cir -
cu i to Sul ou pe los cir cu i tos cen tra is. Essa po lí ti ca tem
que abran ger to das as re giões.

Nes se sen ti do, to mei al gu mas pro vi dên ci as. Em
pri me i ro lu gar, em Was hing ton, com a Orga ni za ção
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Pa na me ri ca na da Sa ú de, es ta be le ce mos um pro gra -
ma de for ta le ci men to do Pa naf to sa, com re u niões pe -
rió di cas dos téc ni cos dos vá ri os pa í ses, com o ob je ti -
vo de tro car in for ma ções. Já está fun ci o nan do, e a
pró xi ma re u nião co me ça hoje, no Pa ra guai.

Pa ra le la men te a isso, quan do ti ve mos a emer -
gên cia sa ni tá ria de Jóia, no Rio Gran de do Sul, ime di -
a ta men te con vi dei os Mi nis tros da Agri cul tu ra do Uru -
guai, Argen ti na e Pa ra guai, para que, em Por to Ale -
gre, to mas sem co nhe ci men to do que ti nha ocor ri do
no Rio Gran de do Sul e das pro vi dên ci as que ha vía -
mos ado ta do. Ali com bi na mos um me ca nis mo que já
está fun ci o nan do, que é, em pri me i ro lu gar, um me ca -
nis mo in for mal de tro ca de in for ma ções e de aler ta
pré vio en tre os Mi nis tros da Agri cul tu ra quan to a
ques tões sa ni tá ri as. Tam bém es tre i ta mos as re la ções 
en tre a nos sa Se cre ta ria de De fe sa Agro pe cuá ria e
os ser vi ços sa ni tá ri os dos ou tros pa í ses.

Para lhe dar um exem plo, quan do ti ve mos a con -
fir ma ção – que hoje está ad mi ti da pu bli ca men te – de
que ha via fo cos de fe bre af to sa na Argen ti na, em vez
de to mar mos uma de ci são de res tri ção, con vi da mos
o Se na sa, ór gão sa ni tá rio da Argen ti na, para con ver -
sar com os nos sos ve te ri ná ri os; em vez de to mar mos
uma de ci são iso la da, a Argen ti na to mou a de ci são de
res trin gir a ex por ta ção ao Bra sil, ten do em vis ta a
nos sa co lo ca ção.

Com re la ção ao Pla no de Inver no, devo di zer a
V. Exª que o nos so ma i or in te res se é o tri go e que va -
mos anun ci ar um pre ço mí ni mo para o tri go, que es -
pe ro seja um in cen ti vo bom para o Esta do de V. Exª.
Va mos fa zer tam bém op ções de tri go, por que no ano
pas sa do foi um de sas tre.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Qu an to Mi -
nis tro?

O SR. PRATINI DE MORAES – Não pos so an te -
ci par, por que de pen do do Con se lho Mo ne tá rio, mas
acre di to que será um ní vel agra dá vel. Ama nhã, in clu -
si ve, te nho re u nião com o pes so al do Pa ra ná, e de ve -
rão fi car sa tis fe i tos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no
pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, Sr. Mi nis tro, as sim
como dis se on tem ao Mi nis tro La fer, re pi to ago ra que
o pon to es pe cí fi co que mo ti vou o con vi te a V. Exª foi
in te i ra men te su pe ra do – bem su pe ra do – e por isso
que re mos tam bém cum pri men tar V. Exª pelo de sem -
pe nho, pelo êxi to que teve ao con se guir ra pi da men te
con tor nar, su pe rar esse pro ble ma. Evi den te que o

Ca na dá teve uma ati tu de cla ra men te po lí ti ca e pou co
ho nes ta, pou co éti ca – va mos di zer a ver da de. Po de -
mos pen sar, lem bran do o ge ne ral De Ga ul le, que tal -
vez o Ca na dá ne soit pas un pays se ri e ux. 

De qual quer for ma, fi cou essa li ção e é im por -
tan te re fle tir mos so bre a nos sa si tu a ção. As mi nhas
pre o cu pa ções já fo ram mu i to bem co lo ca das pelo Se -
na dor Osmar Dias: ape sar de o Ca na dá não ter agi do
se ri a men te, le van tou um pre tex to que des co briu uma
ca rên cia bra si le i ra – uma ca rên cia que V. Exª está
ago ra pro cu ran do ob vi ar com a re cons tru ção da es -
tru tu ra téc ni ca da se cre ta ria.

O Mi nis té rio da Agri cul tu ra, como a Na ção bra si -
le i ra, foi vi ti ma do por uma po lí ti ca de des mon te do
Esta do pra ti ca da an tes da ges tão de V. Exª – ao cur so 
de toda a dé ca da dos 90 – para ob ter su pe rá vits pri -
má ri os para po der pa gar a dí vi da. Essa po lí ti ca re sul -
tou num pla no de de mis são vo lun tá ria em que os fun -
ci o ná ri os téc ni cos, em gran de nú me ro, de i xa ram o
mi nis té rio, o que des fal cou a sua ca pa ci da de de fis ca -
li za ção. 

Os con vê ni os fe i tos com os es ta dos para su prir
essa de fi ciên cia nada re sol ve ram, por que os es ta dos
es tão em si tu a ção pior ain da. Os es ta dos vão ter de
re ce ber aju da do Go ver no Fe de ral e V. Exª está com -
pre en den do isso mu i to bem. Os es ta dos es tão em pa -
re da dos en tre a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal e
aque le com pro mis so de des pen der 13% de sua re ce i -
ta lí qui da para pa gar as dí vi das com a União.

A si tu a ção se tor nou gra ve e du ran te a cri se cor -
reu pela im pren sa um no ti ciá rio que che gou, em cer to 
mo men to, a nos pre o cu par. Re fi ro-me ao no ti ciá rio de 
que o Bra sil ha via im por ta do, anos atrás, mi lha res de
ca be ças de gado eu ro peu e que não se sa bia se quer
em que quan ti da de essa im por ta ção ha via sido fe i ta – 
o Bra sil não foi ca paz de re cu pe rar in for ma ções so bre 
o des ti no des se gado, se quer so bre o nú me ro. Se gun -
do al gu mas in for ma ções a im por ta ção te ria sido de
cin co ou seis mil ca be ças, se gun do ou tras, te ria sido
de dez mil, doze mil. Isto é, fi cou pa ten te que ha via
uma ca rên cia de in for ma ção mu i to gra ve, o que for ne -
ceu o pre tex to para a ati tu de con de ná vel e de so nes ta
do Ca na dá de im por esse em bar go. 

Esse epi só dio foi útil tam bém para nos aler tar
para essa po lí ti ca de des mon te. O Se na dor Osmar
Dias in da gou de V. Exª se V. Exª está ten do di fi cul da -
des. V. Exª dis se que não. Eu aqui, in ti ma men te, um
pou co que des con to essa afir ma ção de V. Exª por
uma ques tão de har mo nia com o go ver no ao qual V.
Exª per ten ce, mas ima gi no que a área eco nô mi ca
não es te ja sen do com pre en si va para com as ne ces si -
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da des do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, que são ne ces si -
da des da Na ção bra si le i ra re la ci o na das a essa ati vi -
da de eco nô mi ca tão im por tan te para nós. 

De for ma que gos ta ria de re i te rar as pre o cu pa -
ções do Se na dor Osmar Dias e re i te rar tam bém o pe -
di do de um co men tá rio de V. Exª a esse res pe i to, di -
zen do que con te com o nos so apo io para en fren tar di -
fi cul da des que ve nham a sur gir, por exem plo, no to -
can te ao re e qui pa men to do Mi nis té rio, com os con -
cur sos ne ces sá ri os – hou ve pro i bi ção de con cur sos
pú bli cos du ran te al guns anos! O que é isso? O pro pó -
si to era des mon tar mes mo a es tru tu ra téc ni ca do
Esta do bra si le i ro para tor ná-lo mí ni mo e ge rar su pe -
rá vits para pa gar a dí vi da. Nós que re mos que isso
seja su pe ra do e, ao cons ta tar mos os es for ços de V. Exª, 
que re mos di zer que es ta mos apo i an do es ses es for ços
e que que re mos ou vir de V. Exª um co men tá rio mais
tran qüi li za dor a esse res pe i to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com a
pa la vra o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES –
Devo di zer a V. Exª que, re al men te, 99 foi mais di fí cil,
mas con se gui, até o fi nal da que le ano, re cur sos para
exe cu tar 100% do or ça men to da Embra pa e 100%
das trans fe rên ci as aos es ta dos, ain da que isso fos se
fe i to no fi nal zi nho do ano. De qual quer ma ne i ra, con -
se gui mos hon rar es ses com pro mis sos. No ano pas -
sa do, con se gui mos hon rar pra ti ca men te tudo. 

Mas tive um pro ble ma mu i to sé rio e para so lu ci -
o ná-lo que ria pe dir o apo io des ta Casa. Uma das pri -
me i ras pre o cu pa ções que tive foi, ao ana li sar re la tó ri -
os dos meus an te ces so res, ver que ha via uma sis te -
má ti ca no Mi nis té rio da Agri cul tu ra que es ta va sen do
con tes ta da, in clu si ve pela União Eu ro péia, que era o
fato de a fis ca li za ção nos fri go rí fi cos aba te dou ros ser
fe i ta, em ge ral, por fun ci o ná ri os con tra ta dos pe los es -
ta dos ou pre fe i tu ras com re cur sos, mu i tas ve zes, das
pró pri as en ti da des pri va das. Essa prá ti ca não po dia
acon te cer.

A mi nha pri me i ra pre o cu pa ção foi pro por ao
Pre si den te da Re pú bli ca a con tra ta ção de pes so al
para subs ti tu ir os fun ci o ná ri os con tra ta dos pe los es -
ta dos e mu ni cí pi os nas con di ções que men ci o nei.
Eram 729. O Pre si den te con cor dou – isso foi dois, três 
me ses de po is de eu as su mir o Mi nis té rio. No en tan to,
re ce be mos um e-mail no se tor de re cur sos hu ma nos
do Mi nis té rio, en vi a do pe los pro cu ra do res, con tes tan -
do a idéia da con tra ta ção emer gen ci al para de fe sa à
pe cuá ria. Isso foi no iní cio do ano 2000.

De po is, hou ve uma ação que im pe diu essa con -
tra ta ção e que aca bou atra san do-a por um ano. Essa

ação foi ba se a da no ar gu men to de que não eram vá li -
das as leis que V. Exªs ha vi am apro va do so bre essa
ma té ria de con tra ta ção tem po rá ria.

Ja ma is pas sou pela mi nha ca be ça con tra tar
fun ci o ná ri os sem fa zer con cur so, ain da que se tra tas -
se de uma con tra ta ção emer gen ci al. Nós con tra ta -
mos a UnB, en tre ga mos a ela a res pon sa bi li da de pela 
re a li za ção do con cur so – ape nas era um con cur so
sim pli fi ca do, por que pre ci sá va mos de gen te para co -
lo car nos fri go rí fi cos ime di a ta men te, tre i ná-los nos
pró pri os fri go rí fi cos. Não con se gui mos fa zer isso. 

Pro pus isso no fi nal do ano pas sa do, mas só
con se gui mos con tra tar esse pes so al no iní cio des te
ano e eu es tou sen do pro ces sa do, por que me pre o cu -
pei com a de fe sa agro pe cuá ria do País num mo men to 
em que nin guém fa la va em vaca lou ca e não ha via a
fe bre af to sa na Fran ça. Esse tipo de pro ble ma tam -
bém en fren ta mos hoje como ad mi nis tra do res pú bli -
cos. Nis so os se nho res po dem nos aju dar, re ven do,
tal vez, os dis po si ti vos le ga is que per mi tem ações que 
im pe dem o Exe cu ti vo de cum prir o seu de ver, an te ci -
pan do-se, in clu si ve, a pro ble mas gra ves, como foi
essa ques tão da sa ni da de ani mal.

Com re la ção aos re cur sos: gra ças à aju da do
Se na dor Amir Lan do, do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro e
mais os nos sos de pu ta dos lá da Co mis são de Agri -
cul tu ra, o Con gres so, com o seu tra ba lho, su ple men -
tou qua is quer de fi ciên ci as que tí nha mos. Se na dor, eu 
sei da ex pe riên cia de V. Exª, de sua tra di ção de en ge -
nhe i ro que sabe fa zer pro je to, sabe so bre cus tos, nos
deu au las lá no Insti tu to de Enge nha ria no Rio de Ja -
ne i ro, no BNDE. Por isso, V. Exª há de com pre en der a
mi nha gran de pre o cu pa ção de gas tar bem. O pro ble -
ma é o se guin te: os pro je tos fe i tos pe los ór gãos pú bli -
cos mu i tas ve zes não são de boa qua li da de. O que
es tou pe din do aos es ta dos, ao man da rem os seus
ple i tos de re cur sos, é que dis cri mi nem me lhor a uti li -
za ção des ses re cur sos, por que mu i tas ve zes pe dem
re cur sos e jus ti fi cam o seu em pre go com “ações na
área de de fe sa“. O que quer di zer isso? Qu e ro sa ber
que ação é essa. É para com prar ca mi nho ne te, ar
con di ci o na do para ga bi ne tes de se cre tá ri os ou é re al -
men te para pa gar diá ri as para cer to nú me ro de fis ca is 
que vão fi car fa zen do bar re i ras en tre os Esta dos,
zona tam pão, etc.? Pre ci sa mos me lho rar a qua li da de
dos pro gra mas de tra ba lho na área sa ni tá ria tam bém.
Te nho dado ins tru ções à Se cre ta ria de De fe sa Agro -
pe cuá ria no sen ti do de exi gir mais. A con ces são de
re cur sos fe de ra is aos Esta dos deve ser fe i ta com pro -
je tos mais pre ci sos. Essa é ou tra pre o cu pa ção nos sa.
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Agra de ço mu i to a V. Exª pelo seu apo io e ge ne -
ro si da de, o que mu i to me es ti mu la. Lem bro-me dos
ve lhos tem pos, das nos sas dis cus sões no BNDES. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re tor -
no a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Mi nis tro, nós é que agra de ce mos a V. Exª pe las in for -
ma ções que nos traz e até o cha ma men to a uma co la -
bo ra ção, que cer ta men te não nos ne ga re mos a dá-la.
Esta re mos pron tos a isso.

Vou apro ve i tar para fa zer um bre ve co men tá rio
so bre um as sun to que pen so que me re ce ria toda uma 
tar de de dis cus são aqui no Se na do. Re fi ro-me à
ques tão que V. Exª res sal tou; ou seja, V. Exª tem in sis -
ti do, tem lu ta do bra va men te con tra o pro te ci o nis mo e
os sub sí di os que os pa í ses mais ri cos, es pe ci al men te 
os da Eu ro pa, dão a sua agri cul tu ra.

Mas pre ci sa mos re fle tir o se guin te: a ati tu de de -
les não é in te i ra men te ir ra ci o nal nem in sen sa ta. Te -
mos que re co nhe cer que há ra zões até mu i to só li das
para fa ze rem isso, pois têm pre o cu pa ção com o des -
mem bra men to do te ci do so ci al. Se abri rem a sua agri -
cul tu ra – é cla ro que pro du zi mos com cus to mu i to
mais ba i xo –, va mos ar re ben tar o cam po de les, de i -
xan do mi lhões de ex clu í dos sem sa ber o que fa zer.
Assim sen do, en ten do que eles não es tão in te i ra men -
te er ra dos. É cla ro que o nos so pa pel é for çar, mas
tam bém de ve mos com pre en der as ra zões de les e fa -
zer a re fle xão so bre o nos so pro ces so: nós, in sen sa -
ta men te, abri mos a nos sa in dús tria, que tem pro du ti -
vi da de mais ba i xa que a de les, en quan to eles não
que rem abrir a agri cul tu ra, que tem pro du ti vi da de
mais ba i xa que a nos sa. Ou seja, abri mos, in sen sa ta
e uni la te ral men te, a nos sa in dús tria e ge ra mos mi -
lhões de ex clu í dos bra si le i ros, por que fo mos in va di -
dos por im por ta ções para cuja com pe ti ção não es tá -
va mos pre pa ra dos ain da.

Ago ra es ta mos ame a ça dos com a ques tão da
Alca, que tem pre o cu pa do pro fun da men te o Se na do.
De for ma que ava lio que V. Exª está cor re to no sen ti do 
de for çar as ex por ta ções bra si le i ras, de com ba ter o
pro te ci o nis mo, mas cabe-nos fa zer a re fle xão de que
eles não es tão in te i ra men te er ra dos, mas nós é que
es ti ve mos er ra dos quan do fi ze mos uma aber tu ra in -
sen sa ta da nos sa in dús tria.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re tor -
no a pa la vra ao Sr. Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no, não te nho a me nor dú vi da
em ma ni fes tar a V. Exª mi nha in te gral con cor dân cia
com o seu pon to de vis ta, par ti cu lar men te na qui lo

que diz res pe i to ao se tor agrí co la, por que essa con -
ver sa de mer ca do aber to, esse tí tu lo ”Aber tu ra de
Mer ca do“ é tí tu lo de tese de fa cul da de. Na prá ti ca,
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, os pa í ses de fen dem com 
unhas e den tes os seus mer ca dos, não abrem nada.
Por exem plo, va mos ex pe ri men tar ven der açú car nos
Esta dos Uni dos, na Argen ti na. Va mos ex pe ri men tar
ven der café so lú vel na Eu ro pa, va mos ten tar ven der
aço em vo lu me ma i or nos Esta dos Uni dos, va mos
ven der sa pa to em al guns mer ca dos! Isso não acon te -
ce, os pro du tos não en tram lá.

Não te ría mos tem po para dis cu tir essa ques tão
da es tra té gia de aber tu ra eco nô mi ca, mas a ver da de
é que aber tu ra eco nô mi ca não se pro gra ma, ela
acon te ce, e às ve zes acon te ce de for ma pou co or de -
na da, como acon te ceu no Bra sil. Mas ela foi um ins -
tru men tal na mo der ni za ção da eco no mia bra si le i ra, e
é um fa tor que de ve mos con si de rar. No en tan to, não
te nho a me nor dú vi da em afir mar que, no mo men to
em que se apro xi ma essa pro pos ta de ne go ci a ção da
Alca, em que se anun cia uma nova ne go ci a ção, uma
nova ro da da do mi lê nio da OMC, nes sas no vas ne go -
ci a ções o Bra sil não pode abrir um mi lí me tro. O Bra sil
tem que ter aber tu ra para ele pri me i ro. Não po de mos
fa zer mais ne nhu ma con ces são se não nos fi ze rem
con ces sões a co me çar na área agrí co la.

Te nho dito que nes sas ne go ci a ções da OMC, se 
não hou ver uma agen da agrí co la, não há por que ha -
ver se quer re u nião da OMC. E a Alca é a mes ma co i -
sa: ou ofe re cem uma aber tu ra con sis ten te para os
nos sos pro du tos agrí co las... É o caso do café so lú vel,
por exem plo. Po de mos ex por tar café em grãos para
os Esta dos Uni dos, mas não po de mos ex por tar so lú -
vel por que há uma taxa que afe ta o Espí ri to San to. Po -
de mos ex por tar soja em grãos, mas não po de mos ex -
por tar óleo de soja, e isso afe ta o Mato Gros so, São
Pa u lo e Pa ra ná. E por quê? Por que pro te gem a sua
in dús tria.

Cre io, en tão, que a gran de li ção que vi mos
apren den do no cor rer dos anos é de que nas no vas
ne go ci a ções in ter na ci o na is o Bra sil só pode con ce -
der no “toma-lá-dá-cá”. Te mos que ser mu i to cla ros no 
que nos in te res sa e ne go ci ar em fun ção de aber tu ras
para as nos sas ex por ta ções. E não só aber tu ras ta ri -
fá ri as, mas tam bém mu dan ças nas res tri ções não-ta -
ri fá ri as, como as res tri ções sa ni tá ri as.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha
pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, emi nen te Mi -
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nis tro Pra ti ni de Mo ra es, é com mu i ta sa tis fa ção que
aqui, no Se na do Fe de ral, re ce be mos a pre sen ça de V. 
Exª, que di ri ge com mu i ta com pe tên cia a Pas ta da
Agri cul tu ra, que teve uma das suas ati vi da des eco nô -
mi cas fe ri da de mor te por um dos pa í ses que de ve ria
ser e que se pro pu nha a ser um par ce i ro co mer ci al do
Bra sil.

Acom pa nha mos o epi só dio des de o seu co me -
ço até o es tá gio atu al e vi mos com uma cer ta gra ti fi -
ca ção e ale gria a re a ção que ocor reu em di ver sos
seg men tos bra si le i ros, in clu si ve com a par ti ci pa ção
da ju ven tu de bra si le i ra que aca bou le van do uma vaca 
para as por tas da em ba i xa da ca na den se, for ne cen do
uma de mons tra ção de con fi an ça na qua li da de do
nos so re ba nho bo vi no.

Gos ta ria de re gis trar tam bém, Sr. Mi nis tro, pre li -
mi nar e ra pi da men te, a sa tis fa ção que sin to como
bra si le i ro de tes te mu nhar a fir me za e a com pe tên cia
com que V. Exª se hou ve nes se epi só dio, fa zen do que
a re ver são do em bar go ocor res se em um tem po re -
cor de. Na tu ral men te co ad ju va do com ou tros re pre -
sen tan tes do Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que e com a par ti ci pa ção do pró prio Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que e da nos sa Chan ce la ria, o em bar go
foi sus pen so, mu i to em bo ra o Mi nis tro Cel so La fer te -
nha nos dito aqui, on tem, que as di ver gên ci as co mer -
ci a is com o Ca na dá es tão mu i to lon ge de ter uma so -
lu ção. E até en ten de mos isso.

Aten ta men te ouvi V. Exª di zer que não exis te ris -
co zero, não há pre o cu pa ção zero em re la ção às epi -
de mi as que po dem aco me ter os re ba nhos, mas ca u -
sa-nos es pé cie um país de pri me i ro mun do e que se
pro põe a ser par ce i ro co mer ci al do Bra sil, em ba sa do
em ris co teó ri co, pro por esse em bar go sa ni tá rio ab -
sur do, em re la ção ao qual teve que re tro a gir, dan do
um ates ta do da boa qua li da de do re ba nho bo vi no bra -
si le i ro.

No to can te a esse em bar go sa ni tá rio – e V. Exª o 
afir mou com mu i ta ve e mên cia –, a for ma teó ri ca é
mu i to di fe ren te da prá ti ca, uma vez que to dos os pa í -
ses de fen dem, de for ma vi ru len ta, a pro te ção do seu
mer ca do. E o Ca na dá não age de modo di fe ren te. Tal -
vez eles te nham até uma cer ta ra zão, por que es ta -
mos in co mo dan do. É uma ale gria para o povo bra si le -
i ro per ce ber que uma de suas em pre sas, a Embra er,
con se guiu avan ços tec no ló gi cos para pro du zir um
apa re lho de al tís si ma qua li da de, que não tem con cor -
rên cia no mun do, des ban can do a co lo ca ção de pri -
me i ro lu gar que a em pre sa ca na den se Bom bar di er ti -
nha na ven da de ja tos re gi o na is. Enten do que o em -
bar go sa ni tá rio im pos to à car ne bra si le i ra foi ”cor ti na

de fu ma ça“ para es con der as efe ti vas ra zões que le -
va ram o Ca na dá a to mar uma ati tu de como essa. 

Fe liz men te, a pri me i ra eta pa do epi só dio está
ven ci da. Mas, em ba sa do na afir ma ção do Mi nis tro
Cel so La fer, se gun do a qual a di ver gên cia co mer ci al
com o Ca na dá está lon ge de ser re sol vi da, e as con -
se qüên ci as des se ato pra ti ca do pelo Ca na dá, que ex -
pôs à ex pro bra ção pú bli ca in ter na ci o nal a qua li da de
do pro du to bra si le i ro, ex pon do tam bém a sua cre di bi -
li da de, é que im põe a nós, ago ra, em uma se gun da
eta pa, ações vi go ro sas tam bém, tão efi ci en tes quan -
to aque las que eli mi na ram o em bar go, com vis tas a
re co brar a cre di bi li da de do pro du to bra si le i ro, prin ci -
pal men te a car ne bo vi na, não só nos mer ca dos ca na -
den se, ame ri ca no e me xi ca no, mas nos de ma is mer -
ca dos com os qua is o Bra sil man tém re la ções co mer -
ci a is.

Sr. Mi nis tro, te nho duas ques tões rá pi das a for -
mu lar, até para co la bo rar com o tem po, pois ou tros
co le gas de tra ba lho tam bém que rem in qui rir V. Exª,
em bo ra a ex po si ção de V. Exª, so ma da aos atos do
Mi nis té rio que de for ma tão com pe ten te di ri ge, já di ri -
mi ram mu i tas das nos sas dú vi das.

Pri me i ro: qual o com por ta men to que o Mi nis té -
rio e o Go ver no bra si le i ro es tão ado tan do com vis tas
a pro te ger o ter ri tó rio bra si le i ro nas fron te i ras com os
pa í ses que ain da não ti ve ram a pos si bi li da de de er ra -
di car a fe bre af to sa? 

Se gun do: qua is são as pro vi dên ci as efe ti vas
que es ta ri am sen do to ma das para a re ver são do qua -
dro crí ti co de des cré di to que o pro du to bra si le i ro pas -
sou a ter no mer ca do in ter na ci o nal? Te mos al gu ma
cam pa nha pron ta, ela bo ra da ou pre pa ra da para re cu -
pe rar a ima gem e a cre di bi li da de do pro du to bra si le i ro?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Com a pa la vra o Sr. Mi nis tro.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – No -
bre Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, em pri me i ro lu gar,
per mi ta-me agra de cer-lhe as pa la vras ge ne ro sas de
in tro du ção. Os inú me ros con ta tos que te nho tido
com V. Exª têm sido pro du ti vos, e es pe ro tam bém
po der dar uma con tri bu i ção a seu Esta do, que é ex -
tra or di ná rio e que tem um pro gres so fan tás ti co no
agro ne gó cio.

Com re la ção às suas per gun tas, es ta mos nes te
mo men to em en ten di men tos com os Esta dos do Rio
Gran de do Sul, San ta Ca ta ri na e Pa ra ná, re ven do os
atu a is sis te mas de de fe sa, que es tão mu i to con cen -
tra dos na área das pon tes so bre o Rio Uru guai e em
al guns pon tos onde há bal sas. O ob je ti vo é am pli ar a
pre sen ça de uni da des fe de ra is não só do Mi nis té rio,
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mas tam bém da Po lí cia Fe de ral, na re a li za ção do
con tro le de fron te i ra, para evi tar o trân si to de ani ma is
e de car ne, que po dem tra zer o ví rus da fe bre af to sa. 

Essas pro vi dên ci as já fo ram ado ta das, po rém, a 
nos so ju í zo, são in su fi ci en tes. Está pre vis ta uma nova 
re u nião para hoje, na qual va mos dis cu tir a ne ces si -
da de even tu al de so li ci tar mos o apo io das For ças
Arma das em de ter mi na das re giões, para, com mu i ta
fir me za, mos trar mos que não ad mi ti re mos o con tra -
ban do, seja de ani ma is, seja de pro du tos que pos sam 
tra zer o ví rus de af to sa. 

O Rio Gran de do Sul e San ta Ca ta ri na con ti nu am
li vres de af to sa, sem va ci na ção, sta tus que a Argen ti -
na per deu e que foi for mal men te anun ci a do hoje. As
pro vi dên ci as que o Mi nis té rio da Agri cul tu ra está to -
man do es tão em es tre i ta li ga ção com os go ver nos
dos Esta dos e com os pro du to res, por que não bas ta a 
ação go ver na men tal. Uma das re co men da ções que
te nho dado é a de cri ar mos, a exem plo do que fez o
Pa ra ná, um con se lho de sa ni da de ani mal e ve ge tal
em cada Mu ni cí pio bra si le i ro que te nha pro du ção no
agro ne gó cio. Essa su ges tão já está sen do im ple men -
ta da. Na se ma na pas sa da, em São Bor ja, no Rio
Gran de do Sul, hou ve uma pri me i ra re u nião com os
pre fe i tos da área, pre si den tes de sin di ca tos ru ra is e
de as so ci a ções ru ra is, pro du to res, pe que nos pro du -
to res, fe de ra ções de tra ba lha do res agrí co las, para
cons ci en ti zá-los quan to à im por tân cia de ter mos
aten ção, cu i da do e pri o ri da de para a ques tão de sa ni -
da de. 

Por tan to, a con ju ga ção Go ver no Fe de ral, go ver -
nos es ta du a is, se cre ta ri as de agri cul tu ra, en ti da des
pri va das e a pró pria po pu la ção dos Mu ni cí pi os agrí -
co las con tri bui para que se crie a cons ciên cia da sa ni -
da de e se evi tem as im por ta ções, o con tra ban do ou o
co mér cio ile gal de pro du tos que po dem tra zer ví rus
ou do en ças de fora.

Com re la ção à re ver são do qua dro ne ga ti vo cri -
a do pela de ci são ca na den se, acho que, em gran de
me di da, essa re ver são ocor reu quan do re ce be mos
do Ca na dá, dos Esta dos Uni dos e do Mé xi co um
ates ta do de sa ni da de com re la ção à BSE, que o mun -
do in te i ro to mou co nhe ci men to. Mas isso não bas ta. A 
Asso ci a ção Bra si le i ra da Indús tria de Expor ta do res
de Car nes e um gru po de fri go rí fi cos do sul do Bra sil
es tão tra ba lhan do num pro gra ma – pra ti ca men te con -
clu í do – de di vul ga ção da car ne bra si le i ra no ex te ri or.
Está-se dis cu tin do o mo men to de dar par ti da a esse
pro gra ma de lon go pra zo, re a li za do pelo se tor pri va -
do, que cer ta men te con ta rá com o apo io do Go ver no

Fe de ral por meio da Apex ou do Mi nis té rio da Agri cul -
tu ra. A idéia é co me çar mos a ven der. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil
há 500 anos é com pra do. Pri me i ro, nem com pra vam;
le va vam da qui pau-bra sil, ouro, di a man te. De po is, le -
va ram al go dão, café, cou ro, mi né rio. Nós nun ca ven -
de mos. Até hoje, ven de mos mu i to pou co. Uma das li -
ções que es ta mos apren den do é que o Bra sil ago ra
terá que ser ven de dor. E, para isso, te re mos que fa zer 
pro pa gan da, re la ções pú bli cas, in ves tir em mar ke -
ting e fa lar bem dos nos sos pro du tos. 

Um dos pro ble mas que te mos no Bra sil, Se na -
dor, é que te mos o pés si mo há bi to de fa lar mal das
nos sas co i sas. Nós, bra si le i ros, gas ta mos sem pre
mu i to mais tem po fa lan do mal das nos sas co i sas do
que fa lan do bem. É cla ro que há tan ta ma ze la, tan ta
dis tor ção, tan to pro ble ma numa so ci e da de em cons -
tru ção, que há mu i ta co i sa que fa lar e cri ti car. No en -
tan to, em ma té ria de ex por ta ção, se qui ser mos ga -
nhar essa guer ra, va mos ter que fa lar bem dos nos -
sos pro du tos. Va mos ter que fa lar bem, por exem plo,
da que le aba ca xi...

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Do To can tins.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES –
Como é o nome do Mu ni cí pio?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB –TO) –
Mi ra ce ma e Mi ra nor te, Sr. Mi nis tro. 

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Não
comi nem na Pa ra í ba. Espe ro que o Se na dor Su as -
su na...

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB –TO) –
Po de mos fa lar bem da car ne bo vi na, do Embra er-145. 
Tem mu i ta co i sa boa para fa lar, Sr. Mi nis tro.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Te -
mos que fa lar bem das nos sas co i sas. Fi quei fe liz
hoje, pois, quan do che guei no ga bi ne te do Pre si den te 
Ja der Bar ba lho, S. Exª me ofe re ceu cas ta nha-do-pará.
É as sim que tem que ser. Pre ci sa mos va lo ri zar as
nos sas co i sas. Pre ci sa mos fa lar bem dos nos sos pro -
du tos para que os ou tros tam bém os va lo ri zem. Pre ci -
sa mos fa lar cada vez mais da nos sa car ne, e os em -
pre sá ri os do se tor de vem fa zer isso pu bli ca men te. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Com a pa la vra o no bre Se na dor Le o mar Qu in -
ta ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
V. Exª lem brou mu i to bem que não bas tam as ações
ins ti tu ci o na is. As po pu la ções dos mu ni cí pi os fron te i ri -
ços, a po pu la ção bra si le i ra tem o de ver de pro cu rar
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de fen der a nos sa in te gri da de, de fen der a sa ni da de
ani mal do nos so re ba nho. Isso com ple ta bas tan te o
tra ba lho que os Go ver nos dos Esta dos e dos Mu ni cí -
pi os e o Mi nis té rio da Agri cul tu ra têm fe i to com re la -
ção à pro te ção do nos so re ba nho.

Sr. Pre si den te, es tou sa tis fe i to com os es cla re ci -
men tos do Sr. Mi nis tro. Mais uma vez, meus cum pri -
men tos pelo belo de sem pe nho à fren te da Pas ta da
Agri cul tu ra.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Mu i -
to obri ga do, Sr. Se na dor.

Du ran te o dis cur so do Sr. Le o mar Qu in -
ta ni lha,o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Pe dro Si mon, que dis po rá de cin co mi nu tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, Sras. e Srs. Se na do res, pre za do con ter râ neo,
é com mu i ta sa tis fa ção que me di ri jo a V. Exª que, no
pas sa do, foi um dos Mi nis tros mais mo ços da his tó ria
des te País já ten do ocu pa do vá ri os Mi nis té ri os e que,
nes te mo men to, tem um de sem pe nho, re al men te,
mu i to im por tan te e mu i to sig ni fi ca ti vo para o nos so
País na cri se que atra ves sa mos.

E é im por tan te por que, ain da que a cri se se re fe -
ris se ao Mi nis té rio de V. Exª – nor mal men te, na his tó -
ria des te País, o Mi nis té rio de V. Exª é pou co, di ga mos 
as sim, res pe i ta do – nor mal men te, as so lu ções se ri -
am en con tra das em ou tro lo cal com mu i to pou ca par -
ti ci pa ção do Mi nis tro da Agri cul tu ra.

V. Exª, que já vem ten do uma ação pro fun da -
men te cor re ta na agri cul tu ra do Rio Gran de do Sul e
do Bra sil, teve um de sem pe nho re al men te me re ce dor 
do nos so res pe i to. E acho que V. Exª, jun to ou aci ma
dos de ma is Mi nis tros do Go ver no, fez com que sa ís -
se mos não digo com a alma la va da, mas sa ís se mos
bas tan te sa tis fe i tos des se in ci den te. Um in ci den te
que foi, de cer ta for ma, uma pro vo ca ção para nós.

Um par ce i ro como o Bra sil, do ta ma nho do Bra -
sil, da cre di bi li da de do Bra sil, não me re cia, por par te
de ir mãos, que nem Ca na dá, Esta dos Uni dos, Mé xi -
co! Ca na dá, en tão, que co nhe ce des de o pri me i ro ex -
po en te no Rio Gran de do Sul. Há lá tam bém a de le ga -
ção do Pa ra ná, que vem to dos os anos, traz o seu
gado e co nhe ce o nos so. Nos anos em que fui Go ver -
na dor, a re pre sen ta ção es tran ge i ra mais nu me ro sa

era a do Ca na dá, e era com quem tí nha mos um tra ta -
men to mais efe ti vo. Era com a do Ca na dá! 

De re pen te, uma ati tu de gros se i ra, vul gar, e
que, de acor do com os pró pri os téc ni cos do Ca na dá,
foi uma pro vo ca ção. Quer di zer, que haja as suas
ques tões com a tec no lo gia nos sa, com os nos sos
aviões... Que bom! Quem di ria que o Bra sil, já a esta
al tu ra, es ta ria dis cu tin do isso, te ria os seus aviões
cru zan do os ares do mun do e ten do ques tões igua is a 
essa! Mas daí a ten tar atin gir o nos so se tor pri má rio!
E logo onde le va mos anos, e anos, e anos, para ga -
nhar a cre di bi li da de e o selo de qua li da de que de te -
mos hoje! Foi algo re al men te que soou mal pe ran te a
mi nha sen si bi li da de. 

Pen so que esta seja mais uma ques tão, meu no -
bre Mi nis tro, para nos cer ti fi car mos da im por tân cia
que o Mer co sul tem para nós. Ain da que, à pri me i ra
vis ta, ima gi ne mos que Mer co sul é Bra sil, um pou qui -
nho Argen ti na, e o res to, o Chi le já está sa in do, o Uru -
guai é in sig ni fi can te! Mas, na ver da de, se fi zer mos
uma aná li se do Mer co sul e dos pa í ses que ele pode
abran ger, ve ri fi ca re mos que, se essa é uma das re -
giões mais po bres do mun do, de mais mi sé ria, de
mais fome, de mais atra so e de mais anal fa be tis mo, é
tam bém uma re gião onde, se to dos nós nos in te grás -
se mos, não pre ci sa ría mos im por tar nada de nin -
guém, pe tró leo, mi ne ra is, ma té ria-pri ma, agri cul tu ra,
ali men tos, ab so lu ta men te tudo que for ne ces sá rio.
Po de ría mos ser uma re gião prós pe ra, rica, um mer -
ca do de con su mo imen so, se in clu si ve ti vés se mos a
co ra gem, a co me çar pelo Bra sil, de equa ci o nar tre -
men das ques tões in ter nas de in jus ti ça so ci al, a co -
me çar pela re for ma agrá ria nos pa í ses da Amé ri ca
La ti na, a co me çar pe los des ní ve is so ci a is nos ou tros
pa í ses da Amé ri ca La ti na onde, se no Bra sil a in jus ti -
ça so ci al já leva mi lhões à mi sé ria, nos ou tros pa í ses
esse de se qui lí brio é ain da ma i or do que o nos so. A
idéia do Mer co sul é a que faz com que este con ti nen te 
te nha a gran de con di ção de ocu par o seu es pa ço. E
hoje, quan do ve mos que não é mais o Mer ca do Co -
mum Eu ro peu mas, pode-se di zer, a na ção eu ro péia,
ve ri fi ca mos que aqui lo que pa re cia uma pi a da quan -
do nas ceu, de po is da guer ra, quan do se ima gi na va
sen tar a uma mesa Ingla ter ra, Fran ça, Itá lia, Ale ma -
nha, Po lô nia, pa í ses que se odi a ram, que se ma ta -
ram, que se es tra ça lha ram, hoje es tão aí no ma i or
exem plo fan tás ti co de uma con fe de ra ção de na ções,
a ca mi nho de uma lín gua, a ca mi nho de uma mo e da,
a ca mi nho de um mer ca do, a ca mi nho de um par la -
men to só.
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Meu que ri do Mi nis tro, meu pre za do ami go, pen -
so que esse é um gran de ca mi nho, e o Bra sil é o gran -
de res pon sá vel por ele. Du ran te mu i to tem po, ele não
pôde ser tri lha do por que os ame ri ca nos de um lado e
nós, do ou tro, fi ze mos o ri dí cu lo pa pel de es pa lhar -
mos a tese de que a guer ra en tre a Argen ti na e o Bra -
sil era ine vi tá vel. E V. Exª, como eu, sa be mos que por
ca u sa dis so a me ta de sul do Rio Gran de do Sul vive a
si tu a ção que está vi ven do: qua tro quar téis em San ti a -
go, qua tro quar téis em Ale gre te, três quar téis em Li -
vra men to, três em São Bor ja. Du ran te 50 ou 100 anos, 
me ta de do Exér ci to bra si le i ro es ta va na fron te i ra com
a Argen ti na, à es pe ra de uma guer ra pi a da que nun ca 
exis ti ria; e o Rio Gran de pro i bi do de cres cer. As es tra -
das nos sas ti nham que ser de bi to la es tre i ta, não po -
día mos ter fá bri cas. Du ran te 50 anos, Uru gua i a na
man dou a sua lã com a su je i ra para São Pa u lo, por -
que nem la va gem de lã po dia ter na fron te i ra do Rio
Gran de do sul, por que isso se cons ti tu i ria num pe ri go
quan do vi es se a in va são ar gen ti na. Hoje, gra ças a
Deus, isso ter mi nou, mas pen so que exa ta men te por -
que o Mer co sul tem um lu gar é que essa Alca vem
num mo men to di a bo li ca men te ruim para nós.

Eu es tra nho, meu que ri do Mi nis tro, que não haja 
gran de za por par te dos Esta dos Uni dos de que rer im -
por a Alca, em que a ne go ci a ção vai ser Esta dos Uni -
dos/Bra sil, Esta dos Uni dos/Argen ti na, Esta dos Uni -
dos/Chi le e Esta dos Uni dos/Ca na dá, mas não nos
dão a chan ce de sen tar em con di ções, de igual da de
nun ca, de res pe i to pelo me nos.

Pen so que V. Exª, o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que, o Go ver no e este Con gres so vêm ten do uma boa 
atu a ção. O Se na do vo tou uma mo ção to tal de so li da -
ri e da de ao Mer co sul di zen do que a Alca vi nha no seu
de vi do tem po, não ago ra. Esta mos fa zen do a nos sa
par te. Mas essa re ta li a ção, a mim, soa, de cer ta for ma 
como pro vo ca ti va no que tan ge ao Mer co sul, para
mos trar que mes mo com o ma i or, o gi gan te, o Bra sil
acon te ce isso o que os co i ta dos do Equa dor e Peru
po dem ima gi nar no fu tu ro?

Por isso V. Exª, um ga ú cho que sabe a im por tân -
cia, o sig ni fi ca do que sem pre essa ma té ria teve para
nós do Rio Gran de, per gun ta ria o que pen sa V. Exª
so bre es sas re fle xões, o que pen sa V. Exª de como
de ve mos apro ve i tar esse in ci den te gros se i ro – que os 
pró pri os téc ni cos ca na den ses di zem que ocor reu por
ca u sa da ques tão da avi a ção e a par tir daí in ven ta ram 
uma cri se que não exis tia, e quem diz isso são os téc -
ni cos, pu ni dos por essa afir ma ção, mas fi cou cla ro
que não exis tia e que, na for ma de re ta li a ção, au to ri -

za dos que fo ram, in ven ta ram um pro ble ma que aqui
não exis tia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Sr. Mi nis tro Mar cus Vi ní -
ci us Pra ti ni de Mo ra es.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Qu -
e ro ini ci al men te agra de cer ao meu ami go e con ter râ -
neo Pe dro Si mon a gen ti le za das suas re fe rên ci as. As 
re fle xões de V. Exª são per ti nen tes. Os co men tá ri os
so bre a me ta de sul do Rio Gran de do Sul são mu i to
pre ci sos.

A me ta de sul do Rio Gran de do Sul, para a qual
es ta mos hoje ten tan do in ven tar pro gra mas, pro je tos
para re cu pe rar, foi ví ti ma de uma es tra té gia de guer ra
pro vá vel ou guer ra pos sí vel du ran te 50/100 anos e
hoje é a re gião mais po bre do Esta do e uma das re -
giões mais po bres do Bra sil em al guns Mu ni cí pi os.
Cre io tam bém – e este é um as pec to per ver so – que,
na ne go ci a ção com o Mer co sul, uma das re giões
mais pre ju di ca das foi jus ta men te a me ta de sul por ca -
u sa do ar roz, dos lác te os, da car ne e do cou ro.

O Mer co sul, em vez de aju dar a me ta de sul do
Esta do, aca bou pre ju di can do-a mais ain da. Mas não
te nho a me nor dú vi da em di zer a V. Exª que a op ção
bra si le i ra na tu ral é o Mer co sul e que tudo de ve mos fa -
zer para vi a bi li zá-lo. Aliás, ele já está vi a bi li za do. Está
pas san do por uma fase de uma cer ta es tag na ção de -
po is de um pe río do de gran de cres ci men to, mas vai
vol tar a cres cer. Ele cres ceu, da mes ma for ma que a
Co mu ni da de Escan di na va, da mes ma for ma que o
Be ne lux. Quer di zer, é nor mal que pa í ses vi zi nhos es -
ta be le çam uniões adu a ne i ras, uni da des ta ri fá ri as,
pro gra mas de in te gra ção. Na Eu ro pa, são vá ri os os
exem plos; na Ásia, são vá ri os os exem plos. Aqui, o
nos so exem plo é o Mer co sul.

Não te nho dú vi das de que te mos de for ta le cer o
Mer co sul, sen do esta a nos sa pri me i ra op ção. Uma
das ra zões por que sem pre de fen di o for ta le ci men to e 
a am pli a ção do Mer co sul com o Chi le, com a Bo lí via,
quem sabe com ou tros pa í ses, é que fica mu i to mais
fá cil ne go ci ar com os ame ri ca nos com um blo co ma i -
or do que país a país. A ne go ci a ção país a país vai ser 
mu i to di fí cil, mas, se am pli ar mos o Blo co, a ne go ci a -
ção será mais fá cil e, cer ta men te, mais pro ve i to sa. 

Ago ra, esse de ba te so bre a Alca, em con tra po -
si ção ao Mer co sul, está de i xan do de lado uma co i sa
mu i to im por tan te que te nho dito por aí de vez em
quan do. Nós já nos de mos con ta de que o Mer co sul é
o ma i or ex por ta dor de ali men tos do mun do? Um dia
des se, mos tra ram-me uma es ta tís ti ca. Não são os
Esta dos Uni dos. Estes são o ma i or ex por ta dor e im -

03004   Qu in ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço  de  2001



por ta dor tam bém. Nós so mos os ma i o res ex por ta do -
res lí qüi dos de ali men tos do mun do – de fru tas a car -
ne, de ce re a is a cou ros o que se qui ser. 

O que está fal tan do – e aí de novo um exer cí cio
di fí cil –, o que te mos de fa zer é um mar ke ting do Mer -
co sul, as sim como te mos que tra tar dos as sun tos da
fe bre af to sa, e o es ta mos fa zen do em con jun to com
nos sos par ce i ros do Mer co sul, pois não exis te a pos -
si bi li da de de uma po lí ti ca iso la da, te mos que tra tar de 
ou tros pro du tos. Tal vez não pos sa mos tra tar so bre a
car ne ago ra, em face das emer gên ci as sa ni tá ri as,
mas, mais cedo ou mais tar de, te re mos uma car ne do
Mer co sul, como te re mos fru tas do Mer co sul. Está fal -
tan do ar ro jo, in clu si ve de al gu mas áre as em pre sa ri a -
is para usar mais a mar ca Mer co sul, que é de qua li da -
de e de boa sa ni da de na gran de ma i o ria dos seus
pro du tos. Acre di to no Mer co sul, acre di to que essa
fase de re la ti va es tag na ção nos en si na rá a cons tru ir
no vos me ca nis mos para for ta le cer a in te gra ção, e
não vejo a Alca como uma ame a ça ao Mer co sul, mas, 
sim, o Mer co sul como ins tru men to de uma ne go ci a -
ção me lhor para nós no âm bi to da Alca.

Essa se ria a sín te se do meu pen sa men to so bre
essa ques tão.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ti nu an do o de ba te, con ce do a pa la vra ao
Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª foi
mu i to fe liz no to tal da ex po si ção, mas é im por tan te es -
cla re cer que, quan do V. Exª diz cor re ta men te que
nos sa me ta de sul do Rio Gran de do Sul, a zona mais
ca ren te, ao con trá rio do que se ima gi na, foi a que
mais so freu com o Mer co sul por ca u sa da con cor rên -
cia exis ten te en tre o que pro du zi mos e o que pro duz o 
Rio Gran de do Sul. O Rio Gran de do Sul pro duz ar roz, 
a Argen ti na pro duz ar roz; o Rio Gran de do Sul pro duz
tri go, a Argen ti na pro duz tri go; o Rio Gran de do Sul
pro duz car ne; a Argen ti na pro duz car ne; o Rio Gran de 
do Sul pro duz lã, a Argen ti na pro duz lã; o Rio Gran de
do Sul pro duz fru tas, a Argen ti na pro duz fru tas; o Rio
Gran de do Sul pro duz ove lhas, a Argen ti na pro duz
ove lhas; o Rio Gran de do Sul pro duz le i te, a Argen ti na 
pro duz le i te.

São Pa u lo pro duz café, a Argen ti na não pro duz
café; São Pa u lo pro duz ba na na, a Argen ti na não pro -
duz ba na na. Ou seja, fa ci li tou para São Pa u lo e di fi -
cul tou para o Rio Gran de do Sul.

Foi por isso que nós – e eu acom pa nhei isso
como Mi nis tro da Agri cul tu ra do Go ver no Sar ney e
de po is como Go ver na dor do Rio Gran de do Sul in te -
gran do o gru po que cri ou o Mer co sul –, no iní cio, o pri -

me i ro tra ta do que ce le bra mos no Mer co sul le vou dez
anos para a sua as si na tu ra de fi ni ti va, isso por que en -
ten día mos que esse era o pra zo ne ces sá rio para fa -
zer as adap ta ções.

Isso acon te ceu na Eu ro pa, onde o pro ces so le -
vou qua ren ta anos. To dos ima gi na vam no iní cio que o
vi nho tin to por tu guês iria de sa pa re cer con cor ren do
com o tin to ita li a no e o fran cês; que a cham pa nhe es -
pa nho la de sa pa re ce ria com a con cor rên cia com a ita -
li a na; que os ca mi nhões da Espa nha de sa pa re ce ri am 
con cor ren do com os ale mães.

No en tan to, adap ta ram-se. Cri a ram fór mu las
pe las qua is in te gra ram-se. Em vez de uma em pre sa
des tru ir a ou tra, fi ze ram uma so ci e da de e se in te gra -
ram. Em de ter mi na das re giões onde um pro du to não
ti nha con di ções de con ti nu ar a ser pro du zi do, fi ze ram
al te ra ções, con ce de ram pra zo para que se mu das se
de pro du ção.

Não ti ve mos essa chan ce. Enfren ta mos a
Argen ti na, quan do o nos so gado le va va qua tro anos
para o aba te e o de les, dois; quan do uma vaca le i te i ra
no Rio Gran de do Sul pro du zia qua tro ou cin co li tros
de le i te e as de les pro du zi am de zes se is, de zo i to ou
vin te li tros.

O vale de Bu e nos Ai res é um dos mais fér te is e
pro du ti vos, como o vale do Nilo, do mun do. Para eles
pro du zi rem o tri go, lan çam a se men te e co lhem o
grão, sem a ne ces si da de de in se ti ci da, adu bo ou co i -
sa al gu ma. Qu an to às fru tas, a uva, por exem plo, eles
pro du zem usan do a água das ge le i ras que des ce dos
Andes e têm uma pro du ção fan tás ti ca, doce como
açú car, de modo que eles po dem pro du zir um vi nho
de al tís si ma qua li da de. Enquan to nós, em nos sa re -
gião vi ní co la, en fren ta mos um in ver no cu jas chu vas
caem, em um ano, em ja ne i ro e no ano se guin te em
fe ve re i ro ou na co lhe i ta. A do sa gem de açú car, às ve -
zes, é cin co, dez, quin ze ou vin te, va ri an do tre men da -
men te de uma sa fra para a ou tra.

Então é pre ci so ha ver adap ta ções e te mos con -
di ções de nos adap tar. O nos so vi nho, no Rio Gran de
do Sul, sabe V. Exª, cres ceu du ran te esse tem po todo, 
du ran te essa cor ri da, quan do es ta va per den do mer -
ca do e, hoje, já é de ca te go ria.

Um caso que pode dar-nos o ma i or exem plo dis -
so é a maçã. Pas sa mos a vida in te i ra com pran do
maçã da Argen ti na. O Bra sil pas sou a vida in te i ra im -
por tan do maçã. Hoje, gra ças às pro du ções do Rio
Gran de do Sul e de San ta Ca ta ri na, prin ci pal men te
de San ta Ca ta ri na, a nos sa pro du ção de maçã é su -
pe ri or à da Argen ti na. A nos sa maçã é mu i to me lhor,
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mais gos to sa e tem mu i to mais qua li da de do que a da
Argen ti na. Nós nos adap ta mos.

Ago ra, como isso foi fe i to com re du ção de pra zo, 
não ti ve mos chan ce de ter essa pre pa ra ção. Esta mos
fa zen do isso pelo so fri men to. Sabe dis so V. Exª mu i to
me lhor do que eu. São os pro du to res de São Bor ja e
com pa nhia, ven den do as suas ter ras, com a fal ta de
en ten di men to e de gran de za por par te do Go ver no
Fe de ral, pois não con se guem acom pa nhar as dí vi -
das, mul ti pli ca das nos seus ju ros. Na re gião, há fa mí li -
as tra di ci o na is de pro du to res fi xa das na ter ra há 400
anos. Con tu do, es sas pro pri e da des, que sem pre ti ve -
ram um va lor fixo em dó lar, es tão sen do ven di das e
hoje pra ti ca men te não va lem co i sa ne nhu ma.

Re al men te, V. Exª tem mu i ta ra zão quan do diz
que a re gião vive um mo men to di fí cil. Ape sar dis so,
exis te aque la his tó ria de o Nor te, o Nor des te e o Cen -
tro-Oes te vol ta rem os olhos para o Su des te – por tan -
to, para São Pa u lo –, es que cen do-se do Sul, que não
é São Pa u lo. Qu an do olham para o Sul, não to mam
co nhe ci men to da me ta de sul, que não é o Sul. Por
isso, os pla nos de V. Exª são im por tan tes nes se sen ti -
do. É im por tan te, quan to ao Mer co sul – e só digo isso
por que V. Exª fez uma afir ma ti va mu i ta sé ria e im por -
tan te para nós, ga ú chos, para a nos sa me ta de sul das 
re giões mais po bres do Bra sil –, apre sen tar mos um
pro je to con cre to, por que ago ra, com o epi só dio da
Argen ti na, que en vol ve Uru gua i a na – de po is de tan to
tem po, te rão ener gia em abun dân cia –, te mos con di -
ções de fazê-lo. Inclu si ve eu, quan do Go ver na dor,
meu pre za do Mi nis tro, apre sen tei uma pro pos ta ao
en tão Pre si den te do Ban co Inte ra me ri ca no de De sen -
vol vi men to, que con ti nua ocu pan do o car go, de fa zer
um dis tri to tri in dus tri al em Uru gua i a na, na re gião fron -
te i ri ça en tre o Bra sil, a Argen ti na e o Uru guai, apro ve i -
tan do os pro du tos dos três pa í ses, a fim de pro mo ver
uma área de de sen vol vi men to, sen do ali tal vez um
gran de mo de lo do que pode ser o Mer co sul nes se
sen ti do.

Mais uma vez agra de ço a V. Exª e que ro di zer
que fico mu i to fe liz em vê-lo aqui, em ver o seu bri -
lhan te de sem pe nho. V. Exª está re ce ben do o apla u so
da Casa.

Mu i to obri ga do.
O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Mu i -

to obri ga do, Se na dor.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, o 
no bre Se na dor Edu ar do Su plicy.

De vi do ao gran de nú me ro de in te res sa dos no
de ba te, eu pe di ria aos Srs. Se na do res ins cri tos que li -

mi tas sem o seu tem po ao que foi de ter mi na do no iní -
cio da ses são: cin co mi nu tos para a in ter pe la ção, cin -
co mi nu tos para a res pos ta do Sr. Mi nis tro e dois mi -
nu tos para a con tra di ta.

Agra de ço a V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT  SP) –
Sr. Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los Va la da res, Sr. 
Mi nis tro da Agri cul tu ra, Pra ti ni de Mo ra es, exis tem
duas fon tes bá si cas para que a do en ça da vaca lou ca
che gue ao País: por meio de ani ma is já in fec ta dos ou
por meio da ra ção ani mal for ne ci da ao re ba nho – a fa -
ri nha de osso, a fa ri nha de car ne ou a fa ri nha de san -
gue, ali men tos pro i bi dos, por exem plo, pelo go ver no
in glês. A re vis ta IstoÉ de nun ci ou que o País im por tou
esse tipo de ra ção. Na edi ção de hoje da re vis ta, no
ar ti go ”À som bra de um ou tro Bra sil“, está pu bli ca do
que de ter mi na da pá gi na da Inter net in for ma va, até a
se ma na pas sa da, que o gado bra si le i ro con so me 66
mil to ne la das de fa ri nha de car ne por ano, um dos
ma i o res sus pe i tos de ser a ori gem da sín dro me da
vaca lou ca na Eu ro pa. Isso apa re cia até quar ta-fe i ra,
dia 7, no site de uma em pre sa pa u lis ta es pe ci a li za da
na ven da de in gre di en tes para ra ções ani ma is, Abo is -
sa Óle os Ve ge ta is. De po is, quan do o ope ra dor des sa
em pre sa sou be que di a lo ga va com um re pór ter da
IstoÉ, ele dis se que se tra ta va de im por ta ção an te ri or. 
Mas per gun to a V. Exª: de fato, exis tem im por ta do res
de fa ri nha de osso ou fa ri nha de san gue no Bra sil? A
des ti na ção é re al men te como ra ção ani mal? Há al gu -
ma me di da es pe cí fi ca do Mi nis té rio da Agri cul tu ra a
res pe i to des se as sun to?

Sr. Mi nis tro, pas so ao se gun do pon to: on tem, o
Se cre tá rio-Exe cu ti vo do Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
Már cio For tes de Alme i da, afir mou que o re la tó rio a
res pe i to des sa ques tão da vaca lou ca ha via sido en -
vi a do em ju lho de 1998 ao Go ver no do Ca na dá. Des -
de en tão, diz nun ca ter re ce bi do qual quer ou tro pe di -
do do Ca na dá con tes tan do as in for ma ções en vi a das.
Já o re pre sen tan te ca na den se in sis te em con fir mar
que pro to co lou res pos ta no Mi nis té rio em 1998, quan -
do di zia se rem in su fi ci en tes as in for ma ções pres ta -
das pelo Go ver no bra si le i ro. Eu agra de ce ria se V. Exª
pu des se es cla re cer in te i ra men te a ver da de des se
epi só dio.

No que diz res pe i to à fe bre af to sa, per gun to ao
Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es qua is são as me di das pre -
ven ti vas que está to man do o Go ver no bra si le i ro. Hoje, 
di ver sos pa í ses têm li mi ta do a im por ta ção de car ne
de país onde se re gis trou a in ci dên cia da af to sa. Da
par te do Bra sil, que ini ci a ti va está ha ven do, por exem -
plo, do pon to de vis ta da co o pe ra ção com ou tros pa í -
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ses vi zi nhos do con ti nen te, como a Bo lí via, que so zi -
nha di fi cil men te con se gui ria com ba ter fo cos de even -
tu al do en ça? Qu an to ao con su mi dor bra si le i ro, como
ele fica di an te de si tu a ções como a da car ne ar gen ti -
na, por exem plo, cuja im por ta ção está sen do pro i bi da
nos Esta dos Uni dos? As car nes eu ro péi as que por -
ven tu ra te nham pro ble mas des sa na tu re za po dem
es tar en tran do no Bra sil? Enfim, qua is são as me di -
das pre ven ti vas e de co o pe ra ção com os pa í ses do
con ti nen te sul-ame ri ca no que o Bra sil está to man do?

Para con clu ir, Sr. Mi nis tro, on tem per gun tei ao
Mi nis tro Cel so La fer, das Re la ções Exte ri o res, so bre
a pos si bi li da de de uma am pla con sul ta an tes da to -
ma da de de ci são tão im por tan te so bre a Alca que o
Go ver no do Bra sil está por fa zer. O Mi nis tro Cel so La -
fer men ci o nou que acre di ta ser da ma i or im por tân cia
que se con sul tem to dos os seg men tos pos si vel men te 
afe ta dos. Po de ria ha ver um gran de de ba te, ob vi a -
men te in clu in do-se o seg men to dos pro du to res e de
to dos os en vol vi dos com a agri cul tu ra. Na Su í ça, aca -
ba de ocor rer um ple bis ci to so bre a ade são do país à
União Eu ro péia. Em ou tros pa í ses eu ro pe us, hou ve
re cen te men te con sul tas po pu la res para a de ci são de
in gres so ou não na União Eu ro péia. Como con si de ro
im por tan te esse pon to, es tou pre pa ran do um pro je to
de lei den tro da re gu la men ta ção do ple bis ci to e do re -
fe ren do de ci di da re cen te men te pelo Con gres so Na -
ci o nal. Aliás, tra ta-se de uma pro po si ção do De pu ta do 
Almi no Afon so, aqui apro va da. Gos ta ria de per gun tar
a V. Exª como ava lia a pro pos ta de o povo bra si le i ro
ser con sul ta do por oca sião das ele i ções para a Pre si -
dên cia da Re pú bli ca em 2002, por exem plo, so bre se
deve o Bra sil par ti ci par ou não da Alca, ob vi a men te
de po is de mu i to bem es cla re ci da a na tu re za do in -
gres so do Bra sil na Alca e suas con se qüên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es
pelo pra zo de cin co mi nu tos, para a de vi da res pos ta.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Mu i -
to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Se na dor Edu ar do Su plicy, es pe ro ter ano ta do
to das as suas per gun tas. No en tan to, se não o ti ver fe -
i to, pe di rei, por gen ti le za, que as re pi ta.

Com re la ção à fa ri nha de car ne, hou ve uma im -
por ta ção de 150 qui los para tes te em ra ção de cães.
Não há im por ta ção re gu lar. Impor ta ções para tes tes
de pro du tos que não são uti li za dos no con su mo cor -
ren te são even tu al men te au to ri za das e ocor rem em
pe que nas quan ti da des – no caso, são 150 qui los.

A fa ri nha de car ne é per mi ti da para ra ção de
aves, mas não de ru mi nan tes. Aliás, o Bra sil pro i biu,

em 1996, o uso de ra ção de ru mi nan tes para ru mi -
nan tes e de ma mí fe ros para ru mi nan tes. O gran de
pro ble ma da BSE e da sua pro pa ga ção é a in ges tão
por um ru mi nan te de ra ção que te nha re sí du os de cé -
lu las ner vo sas de ou tro ru mi nan te evi den te men te
con ta mi na do.

Gra du al men te, de 1990 até 1996, o Go ver no,
por in ter mé dio do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, to mou to -
das as pro vi dên ci as para pro te ger-se con tra o me ca -
nis mo de pro pa ga ção da do en ça que se fa zia me di -
an te ra ção ani mal.

Com re la ção à af to sa, há uma es tre i ta co la bo ra -
ção en tre os pro du to res do Mato Gros so e da Bo lí via.
Até ago ra, fo ram do a das 400 mil va ci nas con tra af to -
sa para se rem apli ca das no gado de uma es pé cie de
zona tam pão que se está cons tru in do na Bo lí via, na
fron te i ra com o Bra sil. Esta mos acom pa nhan do esse
tra ba lho, te mos dis cu ti do es sas ques tões com o Go -
ver no bo li vi a no e es ta mos as sis tin do a um tra ba lho
de co o pe ra ção en tre pro du to res bra si le i ros e bo li vi a -
nos que pa re ce bas tan te efi caz e que deve co brir a
qua se to ta li da de – se não a to ta li da de – dos ani ma is
na re gião fron te i ri ça ao Bra sil.

Com re la ção à Argen ti na, te mos um tra ba lho de
co la bo ra ção es tre i ta com o Ser vi ço Na ci o nal de Sa ni -
da de e Qu a li da de Agro a li men tar – Se na sa, o ser vi ço
sa ni tá rio ar gen ti no. Há 15 dias, es te ve no Bra sil o Dr.
Ma chi nea, do Se na sa, e con ver sou com o Dr. Luiz
Car los de Oli ve i ra, do nos so SDA – Su pe rin ten dên cia
de De sen vol vi men to Agro pe cuá rio, com bi nan do
ações con jun tas. A mi nha in ten ção, logo que ba i xe a
po e i ra em Bu e nos Ai res, após toda essa mu dan ça de
Go ver no, é con ver sar com o novo Se cre tá rio de Pro -
du ção, Indús tria e Agri cul tu ra, para res ta be le cer os
en ten di men tos que te mos tido com a Argen ti na no
âm bi to do Mi nis té rio da Agri cul tu ra ou Se cre ta ria de
Agri cul tu ra.

Da mes ma for ma, com o Mi nis tro Gon za lez, do
Uru guai, te mos li nha te le fô ni ca per ma nen te men te
aber ta. O acor do en tre os Mi nis tros da Agri cul tu ra da
Argen ti na, do Uru guai, do Pa ra guai e do Bra sil, além
dos acor dos for ma is, é in for mal de co mu ni ca ção e de
pré vio avi so. Qu al quer pro ble ma sé rio em al gum dos
pa í ses que pos sa re que rer uma ação de de fe sa sa ni -
tá ria é pre vi a men te co mu ni ca do ao ou tro país pe los
Mi nis tros. Ge ral men te con ver sa mos os qua tro.

Com re la ção ao Uru guai, é bom lem brar que
esse país está li vre de af to sa, sem va ci na ção. É o
mes mo sta tus do Rio Gran de do Sul e de San ta Ca ta -
ri na, de for ma que tro ca mos fre qüen te men te in for ma -
ções quan do sur gem emer gên ci as sa ni tá ri as. Ti ve -
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mos uma emer gên cia sa ni tá ria em Jóia, Rio Gran de
do Sul, em agos to do ano pas sa do, que foi acom pa -
nha da pe los ve te ri ná ri os uru gua i os; e ti ve mos uma
emer gên cia sa ni tá ria no Uru guai, em Arti gas, onde fui 
pes so al men te acom pa nhar as ações. Pro cu ra mos,
en tão, man ter as ações de de fe sa in for ma das en tre
os pa í ses.

Com re la ção à car ne da Eu ro pa, não a com pra -
mos, e, des de 1990, vi mos res trin gin do a im por ta ção
de gado em pé. É pro i bi do tra zer da Eu ro pa qual quer
pro du to e car ne.

A vi gi lân cia sa ni tá ria já foi aci o na da para pro i bir
in clu si ve a im por ta ção de en la ta dos que con te nham
car ne, como, por exem plo, o mo lho bo lo nhe sa. Tam -
bém não é per mi ti do o in gres so no Bra sil de que i jos
fran ce ses ou de pre sun to es pa nhol, por que eles po -
dem ser por ta do res de al gu ma do en ça.

Com re la ção à Alca, é ab so lu ta men te fun da -
men tal que to dos os seg men tos da so ci e da de se jam
con sul ta dos e par ti ci pem. Não sei se o ple bis ci to é a
me lhor so lu ção num País des sas di men sões. Pou cos
pa í ses o pra ti cam. A Su í ça o ado ta, mas se tra ta de
um pe que no país. Não sei se se ria ca bí vel, numa Na -
ção como o Bra sil, uti li zar o ple bis ci to para dis cu tir
uma ques tão de ne go ci a ção eco nô mi ca, prin ci pal -
men te por se tra tar de um país mu i to he te ro gê neo em
ter mos de in te res ses eco nô mi cos.

De qual quer for ma, no que diz res pe i to ao Mi nis -
té rio da Agri cul tu ra, ha ve rá em São Pa u lo, na pró xi ma 
se ma na, mais uma re u nião com a ca de ia do agro ne -
gó cio para dis cu tir com a Con fe de ra ção Na ci o nal da
Agri cul tu ra, com a so ci e da de ru ral e com ou tras en ti -
da des re pre sen ta ti vas da agri cul tu ra na ci o nal os pon -
tos de vis ta.

A po si ção que ten de mos a ado tar na agri cul tu ra
ain da não foi for mal men te apre sen ta da a meus co le -
gas da Ca mex. Mas, em prin cí pio, se abri rem mer ca -
do para os nos sos pro du tos, po de re mos ne go ci ar;
caso con trá rio, não há o que ne go ci ar. Essa po si ção é 
mu i to cla ra. O que que re mos? Qu e re mos ne go ci ar;
que re mos en trar com so lú vel; que re mos óleo de soja,
açú car, re du ção da ta ri fa do suco de la ran ja, me nos
ta ri fa para cal ça dos, me nos res tri ções em aço. Enfim,
há uma lis ta in te i ra de pro du tos do agro ne gó cio e do
se tor ma nu fa tu re i ro.

Qu an to ao Ca na dá, como tive opor tu ni da de de
men ci o nar du ran te o meu pro nun ci a men to ini ci al, o
Go ver no bra si le i ro re ce beu uma con sul ta do Ca na dá,
em ju nho de 1998, que foi res pon di da em ju lho de
1998, so bre a ques tão da BSE. E nun ca mais hou ve
qual quer con sul ta a res pe i to. Hou ve, in clu si ve, no tí cia 

de que te ria sido en tre gue a uma fun ci o ná ria do Mi -
nis té rio mais uma con sul ta. Fa lei com essa fun ci o ná -
ria, a Drª De ni se Ma ri a no, à épo ca, co or de na do ra de
fe bre af to sa e sem ne nhu ma re la ção com BSE. Ela
não re ce beu essa con sul ta, mas, se ti ves se re ce bi do,
cer ta men te te ria res pon di do. Não ha ve ria ne nhu ma
di fi cul da de.

Hou ve, nes sa ques tão, uma gran de pre o cu pa -
ção de di zer que os bra si le i ros não res pon dem a co -
mu ni ca ções. Res pon de mos, sim! E não ace i ta mos
que ve nham di zer que so mos ina dim plen tes. Tive o
cu i da do de man dar ve ri fi car em to dos os ar qui vos e
re gis tros de pro to co lo do Mi nis té rio se ha via al gu ma
con sul ta, al gu ma cor res pon dên cia não res pon di da. E
nada foi en con tra do! Tudo o que pe dem ao Bra sil in -
for ma mos. Acho até que in for ma mos de ma is!

Qu an to à vaca lou ca, o re le van te é a ca de ia de
ali men ta ção. Como eles sa bem que, na ali men ta ção
uti li za da no Bra sil, não há pos si bi li da de de con ta mi -
na ção, eles vêm para a ras tre a bi li da de, pe din do in for -
ma ções enor mes so bre gado im por ta do. Esque cem
que o pro ble ma da vaca lou ca ou da BSE, na Eu ro pa,
pas sou a ser agu do em de zem bro do ano pas sa do,
quan do cons ta ta ram a pre sen ça da do en ça na Ale -
ma nha, país de onde im por ta mos o ma i or nú me ro de
ani ma is.

O fato de se tra zer ani ma is de um país não sig ni -
fi ca que haja a pos si bi li da de da in tro du ção da do en ça. 
Isso ocor re se es ses ani ma is en tram na ca de ia ali -
men tar. E essa tem sido a tese bra si le i ra que eles,
mu i tas ve zes, não que rem ace i tar.

Te mos de tra zer es sas pes so as ao Bra sil e fa zer
como fi ze mos: le var a Cam po Gran de; de po is, a Lins
e a Ri be i rão. So bre vo a mos aque les ca na vi a is de Ri -
be i rão, os mais bo ni tos do mun do, para elas ve rem
que este é um País ver de! Esta é a tese que o Bra sil
deve in sis tir. Te mos de re pe tir in sis ten te men te que,
no Bra sil, boi come pas to! No Bra sil, boi é her bí vo ro!
Não é cul pa do Bra sil se, na Eu ro pa, boi vi rou ca ni bal
ou car ní vo ro. O boi do Pi a uí cer ta men te é her bí vo ro.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy, por
dois mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, con si de ro im por tan te a
mo bi li za ção que V. Exª re a li za, in clu si ve, como men ci -
o nou, na pró xi ma se ma na em São Pa u lo, a fim de in -
for mar e ou vir to dos os seg men tos do se tor da agro in -
dús tria, que tem in te res se es pe cí fi co na im ple men ta -
ção ou não da Alca, bem como no for ta le ci men to do
Mer co sul.
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Gos ta ria de trans mi tir a V. Exª que con si de ro o
as sun to im por tan te para os 170 mi lhões de bra si le i -
ros. A Cons ti tu in te de 1988 as se gu rou o di re i to de re -
a li za ção de con sul ta po pu lar, de ple bis ci tos. Con si de -
ro esta uma prá ti ca sa u dá vel em al guns ou tros pa í -
ses. E, mais e mais, po de re mos uti li zá-la, cri an do até
uma tra di ção exa ta men te a res pe i to de as sun tos que
trans cen dem in te res ses tais como a cons ti tu i ção ou
não da Alca e em que pra zo.

V. Exª há de con vir que quan do os Pre si den tes
dos Esta dos Uni dos Ge or ge Bush, Bill Clin ton e Ge or -
ge W. Bush men ci o nam que gos ta ri am de im plan tar,
até 2005, uma gran de área de li vre co mér cio do Alas -
ca à Pa ta gô nia, mu i tas ve zes es tão pen san do mais
nos in te res ses da que las em pre sas que gos ta ri am de
aqui ven der bens de ser vi ços atra vés das fron te i ras,
de par ti ci par de li ci ta ções pú bli cas, e nem sem pre
pen san do na con di ção do pró prio ser hu ma no. Eles
não es tão pro pug nan do, por exem plo, que seja dada
to tal li ber da de ao ser hu ma no, nas três Amé ri cas, de
es tar indo e vin do, de ter os mes mos di re i tos so ci a is.
Se um dia ti ver mos essa pers pec ti va, quem sabe esta 
ques tão da de ci são de cons ti tu ir uma união eco nô mi -
ca dos três con ti nen tes das Amé ri cas, pró xi mo da qui -
lo que está por acon te cer na União Eu ro péia, to ma rá
uma ou tra fi gu ra, uma ou tra na tu re za. Então, eu gos -
ta ria de res sal tar que tal vez seja até mu i to in te res san -
te que os bra si le i ros ve nham a to mar uma de ci são a
res pe i to des se as sun to por meio de um ple bis ci to.

Agra de ço as in for ma ções pres ta das por V. Exª.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Se -
na dor Su plicy, es tou re ce ben do a in for ma ção ago ra e
gos ta ria de adi ci o ná-la à res pos ta que dei so bre a
ques tão de co o pe ra ção no âm bi to da Amé ri ca La ti na.

Hoje foi de ba ti do, em Assun ção, o Pla no Re gi o -
nal do Co sal fa, pla no re gi o nal de com ba te à af to sa; foi 
am pli a da a do a ção de va ci nas e cri a do o novo sis te -
ma de as sis tên cia à Bo lí via; foi fe i ta uma re u nião bi la -
te ral com o Pa ra guai para dis cu tir ques tões de in te -
res se co mum; e tam bém foi fe i ta uma re u nião bi la te ral 
en tre o Bra sil e a Argen ti na, em que o nos so re pre -
sen tan te ma ni fes tou o nos so apo io e so li da ri e da de
àque le país, no mo men to em que en fren ta um novo
sur to de fe bre af to sa. E o úl ti mo pon to acer ta do na re -
u nião de hoje foi um pas so adi ci o nal no sen ti do do for -
ta le ci men to do Cen tro Pan-ame ri ca no de Com ba te à
Afto sa, o Pa naf to sa, que está lo ca li za do no Rio de Ja -
ne i ro e para o qual nós es ta mos alo can do re cur sos
para cons tru ir lá um la bo ra tó rio de alta se gu ran ça,
tipo aque les que ve mos nos fil mes de sci en ce fic ti -
on, para po der ma ni pu lar es ses ví rus exó ti cos e es -

sas do en ças que po dem ser in tro du zi das aqui. E isso
será fe i to pelo Pa naf to sa com re cur sos apor ta dos
pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra para uso em toda a re -
gião.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Por per mu ta com o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, do
PFL, con ce do a pa la vra ao Se na dor Hugo Na po leão,
Lí der do Par ti do nes ta Casa. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, Sr. Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, Srªs e Srs. Se -
na do res, que ro ini ci al men te agra de cer ao meu co le ga 
de ban ca da, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, a gen ti le za de
ha ver per mu ta do o tem po co mi go. 

Mas eu que ria, Sr. Mi nis tro, ini ci al men te, con -
gra tu lar-me com V. Exª pela ma ne i ra pa trió ti ca, lha na,
cor re ta, fir me com que se hou ve em to dos os epi só -
di os que en vol ve ram a ques tão ca na den se. Aliás, o
co le ga de V. Exª de Mi nis té rio, Mi nis tro Cel so La fer,
sa li en tou essa cir cuns tân cia na ex po si ção que en vi ou 
a esta Casa e o fez tam bém da tri bu na que hoje V. Exª
ocu pa. 

Não sou nem gos to de ser re pe ti ti vo, mas vou
me per mi tir re pe tir um pou co do iní cio do que dis se
on tem na in ter pe la ção ao Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res, para dar uma con cep ção in te i ra men te
pes so al. 

Tive a opor tu ni da de de ve ri fi car que o Ca na dá –
e cre io que por três oca siões – já mo ti vou ple bis ci tos
vi san do à sua pró pria di vi são. Tudo co me çou quan do,
na dé ca da de 60, o Pre si den te De Ga ul le fez o voto de 
de se jar em Qu e bec que ela fos se li vre. Os dois pri -
me i ros ple bis ci tos fo ram para res pon der ”sim“ ou
”não“, que fo ram der ru ba dos por boa mar gem de vo -
tos. Ou me lhor, a ca u sa de se pa ra ção foi der ru ba da
por lar ga mar gem de vo tos.

Já no úl ti mo eu as sis ti um pou co dos de ba tes no 
Ca na dá, quan do lá es ti ve em 1995 – aliás, era Côn sul 
em To ron to o ex cep ci o nal as ses sor in ter na ci o nal de
V. Exª, o Mi nis tro Athay de –, e nos de ba tes tra va dos
em tor no da di vi são a per gun ta for mu la da foi mais in -
te li gen te: ”Você ace i ta ria que, even tu al men te, o Go -
ver no de Qu e bec en ce tas se ne go ci a ções com o Go -
ver no de Otta wa vi san do uma even tu al se pa ra ção?“
Era algo mais ou me nos as sim. E aí hou ve o ris co,
por que para ini ci ar ne go ci a ções é mais fá cil res pon -
der “sim”. E, por 1% ape nas, não hou ve a di vi são.

Isso, a meu ver, Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, de -
mons tra à sa ci e da de que um país que é mem bro do
G7 e do G8, do ta ma nho do Ca na dá, com a im por tân -
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cia eco nô mi ca e in ter na ci o nal que ele tem, que se dá
o luxo de pen sar numa di vi são, já de mons tra que po li -
ti ca men te é um país dú bio.

O Go ver no bra si le i ro não pre ci sa di zer isso, mu i -
to me nos o Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, nem V.
Exª; mas eu, como Par la men tar, que te nho di re i to a
esta tri bu na, e V. Exª, que hon rou esta Casa por tan -
tos anos, sabe que eu te nho o di re i to de dizê-lo. Já se
fa la va tam bém que lá no su do es te ca na den se, Van -
cou ver, even tu al men te, no caso de di vi são, gos ta ria
de as so ci ar-se aos Esta dos Uni dos, in cor po ran do-se
ao Esta do de Was hing ton. 

Isso é ape nas para de mons trar a V. Exª o en ca -
mi nha men to da per gun ta que faço: é de que a mim
me pa re ce que, nes se epi só dio todo, tão bem res pon -
di do tec ni ca men te por V. Exª e pelo Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra, hou ve uma in ser ção po lí ti ca, por ca u sa do
caso Bom bar di er vis-à-vis Embra er-145. Pa re ce-me
ter sido só isso. Nada mais do que isto: uma re ta li a -
ção. Aliás, nem re ta li a ção foi, por que não agi mos nes -
se sen ti do. A mim me pa re ce que foi exa ta men te o
con te ú do po lí ti co, por que foi uma gran de in jus ti ça
com o Bra sil, e é a pri me i ra das per gun tas que faço a
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Com a pa la vra o Sr. Mi nis tro.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Sr.
Se na dor Hugo Na po leão, agra de cen do as pa la vras
de V. Exª, que ro di zer que es tou in te i ra men te de acor -
do. Essa de ci são que o Ca na dá to mou e im plan tou
atra vés do em bar go não tem nada de sa ni da de. Do
pon to de vis ta sa ni tá rio, ela in vo cou ris co teó ri co. Não
co nhe ço na his tó ria das na ções e das re la ções eco -
nô mi cas en tre na ções o es ta be le ci men to de res tri -
ções ao co mér cio fun da men ta do em ris co teó ri co.
Ris co teó ri co exis te para tudo e para to dos a todo
tem po. Então, não há a me nor dú vi da de que esta ins -
pi ra ção foi po lí ti ca e fun da men ta da nes te con ten ci o so 
ae ro náu ti co, so bre o qual on tem, cre io, o Mi nis tro Cel -
so La fer deu mais in for ma ção.

Acres cen to ape nas ou tro in gre di en te que es te -
ve pre sen te nes sa dis cus são com o Ca na dá, ao qual
não se fez mu i ta re fe rên cia aqui. Há pou cos anos, o
Ca na dá era o ter ce i ro ex por ta dor mun di al de car nes;
o Bra sil não apa re cia na lis ta. Hoje, o Ca na dá é o
quin to ex por ta dor e o Bra sil, o ter ce i ro.

O Bra sil está in co mo dan do. Te mos que nos pre -
pa rar por que cada vez que as su mir mos um es pa ço
nes se mer ca do so fre re mos res tri ções e re ta li a ções
de toda or dem. Essa pro gres si va as cen são do Bra sil
no mer ca do in ter na ci o nal e as con se qüen tes re a ções 

são na tu ra is. Te mos que es tar mais bem pre pa ra dos,
in clu si ve tec ni ca men te, com equi pes mais qua li fi ca -
das. Su ge ri on tem, por par ti ci par mu i to de se mi ná ri os
so bre ex por ta ção, que pa rem de fazê-lo e usem o di -
nhe i ro no apren di za do de in glês, para, de po is, irem
às fe i ras ven der. De ve ría mos pro i bir se mi ná rio de ex -
por ta ção, pois re pe te-se a re cla ma ção dos em pre sá -
ri os em re la ção ao PIS, ao Co fins e à CPMF – que
exis ti rão en quan to não con se guir mos acer tar es sas
con tas – e a pe que nos de ta lhes bu ro crá ti cos. Te mos
que sair e ven der. Pre ci sa mos de i xar de ser o ma i or
país com pra dor do mun do para ser um país ven de dor. 
No mo men to em que co me ça mos a ven der avião até
a nos sa car ne foi agre di da. Mas é as sim mes mo. Pen -
so te mos que es tar pre pa ra dos para esta ques tão. 

V. Exª re fe riu-se a uma cer ta fal ta ou in su fi ciên -
cia de se ri e da de nes te País, o que me pre o cu pou
nes te de ba te, e eu de ve ria, tal vez, esta res pos ta ao
Se na dor Edu ar do Su plicy. O Ca na dá in vo cou para to -
mar esta de ci são, além do ris co teó ri co, um do cu men -
to da FAO que nun ca exis tiu. Isso foi mu i to pre o cu pan -
te, e nos di ri gi mos à FAO para per gun tar se o do cu -
men to exis tia. O do cu men to não exis tia. Che ga mos
ao pon to de, por meio da re pre sen ta ção aqui, per gun -
tar onde é que es ta va o do cu men to. Re ce bi uma res -
pos ta for mal do re pre sen tan te da FAO no Bra sil, na
qual di zia que este do cu men to não exis te. Como é
que um país in vo ca um do cu men to de uma or ga ni za -
ção in ter na ci o nal para em ba sar uma de ci são res tri ti -
va so bre as car nes de um país de ten tor do ma i or re -
ba nho co mer ci al do mun do e o do cu men to não exis -
te? Isso é mu i to pre o cu pan te. E es ses da dos, evi den -
te men te, for ne ce mos ao Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, uma vez que cabe ao Ita ma raty to mar al -
gu ma ação. Re al men te, se a prá ti ca for essa ago ra,
te re mos que ape lar para ou tros ins tru men tos tam bém 
de de fe sa co mer ci al.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la dares)
– Con ce do dois mi nu tos ao Se na dor Hugo Na po leão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Cum pri -
rei, Sr. Pre si den te. Fi nal men te, Mi nis tro Pra ti ni de Mo -
ra es, o Mi nis tro Cel so La fer, dis se on tem que o Bra sil
iria pro cu rar na OMC al gum ins tru men to que per mi tis -
se res pon sa bi li zar go ver nos cu jos ser vi ços de de fe sa
de sa ú de pú bli ca ado tas sem me di das sem fun da -
men to que vi es sem a ca u sar pre ju í zos à eco no mia de 
qual quer país mem bro. E dis se mais: ”Esta mos exa -
mi nan do tam bém to das as pos si bi li da des ju rí di cas de 
le var o Ca na dá a res pon der na OMC pe las in jus tas
ações to ma das nes te caso“. Há quem diga que a essa 
or ga ni za ção in ter na ci o nal de fen de pa í ses ri cos; pes -
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so al men te não te nho essa con cep ção, até mes mo
por que es ta mos pos tu lan do ago ra, no caso dos
aviões, uma nova ação jun to ao OMC. E, em bo ra não
es te ja mos en tre os pa í ses ri cos mas em de sen vol vi -
men to do gru po dos 77, po bre tam bém não so mos,
mas in dus tri a li za dos. Não cre io mu i to nes sa as ser ti -
va, mas gos ta ria de ou vir V. Exª so bre o as sun to da
ques tão da OMC.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Se -
na dor Hugo Na po leão, par ti lho com V. Exª essa vi são
de que a OMC pode ter os seus pe ca dos, mas, sen do
ela um or ga nis mo que de fen de e re gu la o co mér cio
mul ti la te ral, ao Bra sil in te res sa dela par ti ci par. Cre io
que ao Bra sil in te res sa o mul ti la te ra lis mo do co mér -
cio, por que so mos um glo bal pla yer, como di zem; so -
mos um país que ven de para o mun do in te i ro. 

Um país como o Ca na dá, que des ti na 85% das
suas ex por ta ções para os Esta dos Uni dos e ape nas
15% para ou tros pa í ses, tal vez não pre ci se ser mem -
bro da OMC.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – O per -
cen tu al é im pres si o nan te!

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES –
Esse é o per cen tu al. E o Mé xi co vai pelo mes mo ca -
mi nho. O nos so ma i or mer ca do é a União Eu ro péia,
ao qual des ti na mos de 28% a 30% de nos sas ex por -
ta ções. Tam bém co mer ci a li za mos com os Esta dos
Uni dos, Extre mo Ori en te, Ori en te Mé dio, Áfri ca e
Mer co sul, nos so gran de par ce i ro. Assim, te mos in te -
res se em pre ser var a OMC, em bo ra re co nhe ça mos
que al gu mas de suas re gras não fo ram fe i tas para
nós, mas para o G-8; aliás, para o G-7, por que cre mos 
que a Rús sia não par ti ci pa des sas van ta gens. Dis so
não te nho a me nor dú vi da.

Entre tan to, a nos sa pre sen ça na OMC, a atu a -
ção dos nos sos Emba i xa do res – hoje, de Cel so Amo -
rim e, an tes, do atu al Mi nis tro das Re la ções Exte ri o -
res, Cel so La fer – tem sido im por tan te. O Bra sil é mu i -
to con sul ta do pe las ou tras na ções em de sen vol vi -
men to. Por tan to, a nos sa pre sen ça deve ser pre ser va -
da e de ve mo-nos man ter na OMC. Con tu do, isso não
vai im pe dir que al gu mas fi gu ras como mu i tos Mi nis -
tros da Agri cul tu ra cer ta men te pro tes tem con tra as
re gras da OMC. Sou um de les, mas é pre fe rí vel ter um 
lu gar onde, pelo me nos, eu pos sa pro tes tar. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, es tou ple na men te sa tis fe i to com as pon de ra -
ções do Sr. Mi nis tro, a quem agra de ço.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Exis tem dez ora do res ins cri tos que de se jam

par ti ci par des te de ba te. E a ses são para esta fi na li da -
de se en cer ra rá às 18 ho ras e 53 mi nu tos. 

Então, so li ci to no va men te aos Srs Se na do res
que se res trin jam aos cin co mi nu tos ini ci a is e nos dois 
mi nu tos da con tra di ta, para que to dos te nham o di re i -
to de fa lar.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Arlin do
Por to, do PTB, de Mi nas Ge ra is.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre -
si den te, Sras e Srs Se na do res, Sr. Mi nis tro, cum pri -
men to V. Exª pelo tra ba lho que vem re a li zan do no Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra, bus can do o au men to da pro -
du ção, da pro du ti vi da de, da qua li da de dos nos sos
pro du tos, ou vin do na tu ral men te os re cla mes dos pro -
du to res, o que é na tu ral, mas sa ben do re pre sen tá-los
bem tan to no País quan to no ex te ri or.

Cum pri men to-o tam bém pela de ter mi na ção
com que V. Exª e o Go ver no bra si le i ro, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que, o Mi nis tro Cel so La fer se hou ve -
ram nes se epi só dio do Ca na dá, Esta dos Uni dos e
Mé xi co. Essa de ter mi na ção, os ar gu men tos téc ni cos
de que dis pu nham e a von ta de po lí ti ca per mi ti ram a
re so lu ção da ques tão em um es pa ço mu i to cur to. Mas 
res tou fa tos a res pe i to do qual te mos que re fle tir. As
bar re i ras sa ni tá ri as, to dos nós co nhe ce mos, mas sa -
be mos que ha ve re mos de en fren tar ou tros de sa fi os.
O pri me i ro de sa fio é o da fe bre af to sa, cuja er ra di ca -
ção é um tra ba lho que V Exª vem re a li zan do mu i to
bem. De ve mos ter, no mês de maio, em Pa ris, o re co -
nhe ci men to pelo OIE de mais uma gran de par ce la do
ter ri tó rio bra si le i ro e de gran de par te do nos so re ba -
nho – apro xi man do-se de 70% do re ba nho – con si de -
ra dos li vres de af to sa. 

Um gran de mer ca do se abre, mas, como veio
ago ra a vaca lou ca, ou tros pon tos ha ve re mos de en -
fren tar. As cha ma das bar re i ras sa ni tá ri as cons ti tu em
uma re a li da de e ha ve re mos de as su mir essa po si ção.

Mi nha pri me i ra per gun ta, para que V. Exª pos sa, 
nes te mo men to, es cla re cer aos Srs. Se na do res e à
so ci e da de bra si le i ra é: ti ve mos com isso be ne fí ci os,
pois V. Exª dis se que ago ra a car ne bra si le i ra re ce be o 
re co nhe ci men to da sua qua li da de. É in ques ti o ná vel.
Tí nha mos, num pri me i ro mo men to, uma dú vi da em
re la ção à nos sa car ne, mas hoje há o con su mo cons -
ci en te de que é uma car ne de qua li da de. Entre tan to,
fica para to dos nós uma dú vi da. Com isso ti ve mos
tam bém um pre ju í zo, e na tu ral men te deve ha ver a
bus ca para a sua com pen sa ção. V. Exª fala nas ne go -
ci a ções que de ve rão ocor rer, mas ha ve ria dis po si ção
do Go ver no bra si le i ro, na OMC, de bus car for mas de
res sar ci men to des se pre ju í zo, res pon sa bi li zan do os
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téc ni cos pe las me di das to ma das, haja vis ta que não
ti nham fun da men to, e, sen do as sim, o pre ju í zo é in -
con tes te?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Com a pa la vra o Sr. Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Se -
na dor Arlin do Por to, ex-Mi nis tro da Agri cul tu ra e do
Abas te ci men to, que ro agra de cer as suas pa la vras
ge ne ro sas. Vin das de quem já exer ceu o Mi nis té rio da 
Agri cul tu ra e do Abas te ci men to com bri lho e com pe -
tên cia de V. Exª as su mem uma di men são es pe ci al
para mim. Mu i to obri ga do.

V. Exª mar cou a sua pas sa gem no Mi nis té rio da
Agri cul tu ra com duas ações mu i to im por tan tes: uma
foi o Pro naf, que é um gran de ins tru men to de apo io à
agri cul tu ra fa mi li ar, e ou tra foi a con ti nu a ção e am pli a -
ção do pro gra ma de er ra di ca ção da af to sa no Bra sil.
V. Exª to mou de ci sões im por tan tes nes sa área que
cer ta men te fo ram fun da men ta is para que o pro gra ma
se guis se nos seus tri lhos. Pen so que essa é a pri me i -
ra ta re fa a que te mos de dar se qüên cia. É o que cha -
mo o de ver de casa. Cada vez mais o de ver de casa
do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, na área da sa ni da de ani -
mal e ve ge tal, é fun da men tal para em ba sar as nos sas 
po si ções no pla no in ter na ci o nal. 

Com re la ção à OMC, te mos três ações pos sí ve -
is. A pri me i ra já foi pro pos ta pelo Mi nis té rio da Agri cul -
tu ra no sen ti do de que o Bra sil en ca mi nhe pro tes to
for mal ao Co mi tê Fi tos sa ni tá rio da OMC para que
seja cha ma da a aten ção do Ca na dá, im pos ta al gu ma
pe na li da de e re vis to o sis te ma de tra ba lho e as nor -
mas do Co mi tê para que não se re pi tam mais ações
como essa, pois tra ta-se de uma ques tão de nor mas.
Além dis so, é uma cha ma da de aten ção a um país
que se com por tou de for ma ina de qua da.

A se gun da ação, evi den te men te, diz res pe i to
àque la a que o Mi nis tro Cel so La fer já se re fe riu on -
tem. É uma ação que está sen do es tu da da e que visa
ve ri fi car se te mos con di ções de co brar uma mul ta,
uma in de ni za ção, pelo fato de essa ação de em bar -
gos ter sido re a li za da sem fun da men ta ção téc ni co-ci -
en tí fi ca, con tra ri an do in clu si ve os pa re ce res dos ci en -
tis tas do País. Tal ques tão cer ta men te será con du zi da 
com a com pe tên cia ha bi tu al do Emba i xa dor Cel so
Amo rim, em Ge ne bra. É cla ro que o Mi nis té rio da
Agri cul tu ra e do Abas te ci men to já deu e con ti nu a rá
dan do todo o apo io e todo o su por te téc ni co de que o
Ita ma raty ne ces si tar.

A ter ce i ra ação foge ao es co po da OMC, pois re -
fe re-se à ação dos em pre sá ri os. Já tive a opor tu ni da -
de de tro car idéi as com os di ri gen tes dos prin ci pa is

fri go rí fi cos afe ta dos, e os seus ad vo ga dos es tão es tu -
dan do as ações que po dem ser to ma das. Pru den te -
men te, eles de ci di ram aguar dar que tudo se nor ma li -
zas se – e já está tudo nor ma li za do des de o fi nal da úl -
ti ma se ma na –, para in gres sar com ações no cam po
da jus ti ça ca na den se.

Pes so al men te, con si de ro o em bar go – ain da
que ins pi ra do por ou tras ra zões po lí ti cas – um epi só -
dio en cer ra do. O nos so in te res se hoje é fa zer ne gó ci os
com o Ca na dá, sa ben do que, even tu al men te, nes ses
ne gó ci os, po dem ha ver téc ni cas pou co ha bi tu a is.
Mas, tra ta-se de um gran de mer ca do e te mos in te res -
se em ne go ci ar com o Ca na dá e ven der a nos sa car -
ne lá, ain da que o vo lu me seja mu i to pe que no. Estou
se gu ro de que os em pre sá ri os sa be rão ado tar as me -
di das ca bí ve is na de fe sa dos seus in te res ses. O ma i -
or pro ble ma que ti ve mos foi, fe liz men te, a ve lo ci da de:
con se gui mos evi tar o efe i to do mi nó, com o can ce la -
men to dos em bar gos em gran de nú me ro de ou tros
pa í ses. O mal ma i or con se gui mos evi tar. Isso faz com
que nos con cen tre mos mais nos ins tru men tos, nos
me ca nis mos e nas nor mas da OMC, que de vem ser
ade qua das para que isso não se re pi ta.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Re tor no
a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Mi -
nis tro, há ou tro ques ti o na men to que fa rei, mu i to mais
por de man da de li de ran ças do se tor da pe cuá ria.
Esta mos fa lan do bas tan te em pe cuá ria de cor te, mas
há a pe cuá ria de le i te, tam bém de alta im por tân cia
para o Bra sil, que é gran de pro du tor nes se cam po.
Entre tan to, exis te tam bém uma con cor rên cia mu i to
des le al com os sub sí di os – não apro fun da re mos essa 
ques tão já ex pos ta por V. Exª, pon tu an do al guns pa í -
ses que sub si di am de ma ne i ra mu i to for te. Com isso,
os pro du to res de lac tos no Bra sil en fren tam essa con -
cor rên cia des le al. Sa be mos dos de sa fi os e do tra ba -
lho in ces san te que V. Exª e toda a equi pe do Mi nis té -
rio têm pro cu ra do re a li zar. Mas a gran de pre o cu pa -
ção é a cha ma da tri an gu la ção da en tra da de pro du -
tos. O ques ti o na men to não é tan to para o meu es cla -
re ci men to, mas para uma ori en ta ção mais am pla à
so ci e da de bra si le i ra so bre o tra ba lho que está sen do
fe i to e o que o pro du tor pode es pe rar des sa tri an gu la -
ção para di mi nu ir o seu pre ju í zo e co lo car-se em con -
di ção de com pe ti ti vi da de.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Sr. Mi -
nis tro tem mais dois mi nu tos.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Se -
na dor Arlin do Por to, com re la ção ao le i te, V. Ex.ª tem
acom pa nha do as ações to ma das pe los pro du to res,
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com nos so apo io in clu si ve, re la ti va men te à me di da
an ti dum ping, que foi aco lhi da; e, afi nal, foi fe i to um
acor do com a Argen ti na e tam bém, cre io, um en ten di -
men to com o Uru guai, no sen ti do de evi tar uma con -
cor rên cia pre da tó ria. Acre di to que, com re la ção à
Argen ti na e, par ti cu lar men te, ao Uru guai, não de ve -
mos ser mu i to res tri ti vos. A pre o cu pa ção deve ser
mes mo com o le i te que vem de fora. Aí a mi nha pro -
pos ta é pura e sim ples men te ta ri fá ria. A úni ca res pos -
ta que o Bra sil tem para pro du to sub si di a do é o au -
men to da ta ri fa. Tem que ser isso. O nos so suco de la -
ran ja paga 45% para en trar nos Esta dos Uni dos. Cer -
tos ti pos de car ne bra si le i ra pa gam 300% para en trar
na Eu ro pa. Fora a cota Hil ton, o im pos to pode che gar
a 300%. Então, por que aqui no Bra sil todo mun do
quer que a ta ri fa má xi ma seja 20%? Por que au to mó -
vel não é 20% e tem que ser 35%? Por que alho não é
35% e au to mó vel tam bém? Tem al gu ma co i sa er ra da. 
O que acho é que pre ci sa mos re ver a nos sa es tra té -
gia de for mu la ção de ta ri fa ex ter na, in clu si ve no âm bi -
to do Mer co sul. Enten do que se esse pro du to tem
sub sí dio na Eu ro pa, nos Esta dos Uni dos e no Ja pão,
deve ser ta ri fa do. Não po de mos im por tar sub sí dio
por que é um cri me que se co me te con tra a agri cul tu ra 
e con tra a Na ção. Se há sub sí dio, ta ri fa.

Na ques tão do le i te, para ter ce i ros pa í ses sim -
ples men te au men tar a TEC, que já pro pus fos se au -
men ta da para o le i te, para o ar roz, para o alho, para o
pês se go, para o coco, uma vez que não po de mos im -
por tar coco com sub sí dio, com pe tin do com o Ser gi pe, 
com o Ce a rá e com ou tros Esta dos. Isso é ina ce i tá vel.

Em re la ção à tri an gu la ção, os ins tru men tos e
me ca nis mos que hoje es tão em prá ti ca a im pe dem. O 
que que ro é que, se al guém de tec tar um caso, te le fo -
ne para o Mi nis té rio para a Se cre ta ria de De fe sa
Agro pe cuá ria, que têm so lu ções cla ras, como fi ze -
mos para o alho e ou tros pro du tos, caso em que apre -
en de mos o pro du to tri an gu la do na hora. 

Te nho dito isso aos nos sos lí de res da agro pe -
cuá ria no Con se lho Na ci o nal de Agro pe cuá ria Le i te i -
ra e à CNA. Re pi to: o que pre ci sa mos é re ce ber in for -
ma ção, por que agi re mos com mu i to ri gor. Quem fi zer
tri an gu la ção no le i te vai pa gar mu i to caro.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Mu i to
obri ga do, Sr. Mi nis tro.

Du ran te o dis cur so do Sr. Arlin do Por -
to, o Sr. Anto nio Car los Va la da res , 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo -
bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Sr. Se na dor Ade mir Andra de. S. Exª
dis põe de cin co mi nu tos para sua in da ga ção.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, Sr. Mi nis tro Pra ti ni
de Mo ra es, eu me dou por sa tis fe i to com a ex po si ção
de V. Exª no que se re fe re à cri se do Ca na dá. Pa ra be -
ni zo-o pela ati tu de que teve des de o pri me i ro mo men -
to com re la ção a esse fato. É evi den te que o povo bra -
si le i ro deu uma de mons tra ção de uni da de e re a giu a
essa ati tu de do Ca na dá, mo bi li za do, tal vez, pela
enor me ex pres são que deu a im pren sa a essa ques -
tão. O pró prio Pre si den te, tal vez se guin do a in dig na -
ção da po pu la ção bra si le i ra, fez qua se uma de cla ra -
ção de guer ra ao Ca na dá, qua se uma ame a ça. Achei
ex tre ma men te cor re ta a ati tu de de Sua Exce lên cia,
em bo ra te nha sido re fle xo da qui lo que o povo que ria e 
de se ja va que fos se fe i to.

Mi nha dú vi da, Mi nis tro, é que, na sua ex po si ção, 
V. Exª faz uma aná li se dos sub sí di os que os pa í ses
de sen vol vi dos do Pri me i ro Mun do, ba si ca men te os
pa í ses eu ro pe us, os pa í ses do he mis fé rio nor te, dão
à agri cul tu ra e à pe cuá ria em seus res pec ti vos ter ri tó -
ri os. V. Exª faz uma aná li se como se fos se algo im pró -
prio ou inad mis sí vel. E eu fico fa zen do a com pa ra ção
com o que acon te ce co nos co e o que acon te ce com a
agri cul tu ra, com a pe cuá ria, com a pes ca, en fim, nos
cha ma dos pa í ses de sen vol vi dos do Pri me i ro Mun do.

O Bra sil é a quin ta na ção do mun do em ex ten -
são ter ri to ri al, a se gun da na ção do mun do em área
agri cul tá vel, e tem uma po pu la ção ra zoá vel de 169
mi lhões de ha bi tan tes. Eu que ria que V. Exª ava li as se
isso. À épo ca da di ta du ra, ha via mais in cen ti vo à agri -
cul tu ra do que exis te hoje nos go ver nos ci vis, nos go -
ver nos de mo crá ti cos. Ha via mais es tí mu lo do que
exis te hoje, ha via uma re du ção de juro em quem to -
ma va di nhe i ro para apli cá-lo na agri cul tu ra. Eu que ria
que V. Exª nos dis ses se por que ra zão há tão pou co
sub sí dio, há tão pou co es tí mu lo a esse se tor.

Ouvi aten ta men te V. Exª, in clu si ve as vá ri as res -
pos tas que deu aqui às inú me ras in da ga ções. Em de -
ter mi na dos mo men tos, V. Exª pa re ce um Mi nis tro de
opo si ção, pe las po si ções fir mes, se gu ras, que tem a
res pe i to de de ter mi na das ques tões. Em mu i tos ca -
sos, V. Exª soma suas opi niões às nos sas. Pa re ce que 
tem di fi cul da des no pró prio Go ver no, por que as suas
idéi as, pelo que ou vi mos aqui, são ex tre ma men te
avan ça das em com pa ra ção àqui lo que, na prá ti ca, o
Go ver no exe cu ta. 

Então, fico pen san do nas suas di fi cul da des e
gos ta ria que V. Exª as ex pu ses se, para que pu dés se -
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mos aju dá-lo, por que essa é a nos sa in ten ção. Esse,
para nós, é um se tor mu i to pou co es ti mu la do. Se gun -
do o úl ti mo sen so – re gis tre-se aqui, Mi nis tro, tal vez 
V. Exª pos sa con tri bu ir para mu dar essa si tu a ção –, a
po pu la ção ur ba na foi es ti ma da em 82,5% do to tal da
po pu la ção. Tal vez seja um dos pa í ses mais ur ba ni za -
dos do pla ne ta. E isso, evi den te men te, se dá em fun -
ção, pri me i ro, da con cen tra ção da pro pri e da de da ter -
ra. Isso tam bém se dá em fun ção do pou co in cen ti vo
que exis te nes sa área da agri cul tu ra. Essa si tu a ção
ab sur da pre ci sa ser mo di fi ca da, por que a con cen tra -
ção ur ba na está ge ran do a mi sé ria, a pros ti tu i ção, o
ban di tis mo, a de lin qüên cia, o se qües tro, a vi o lên cia.
Não é pos sí vel aten der às ne ces si da des des ses tra -
ba lha do res que se des lo cam até a ci da de a fim de
bus car o con for to que não pos su em no cam po. Às ve -
zes, eles têm ra zão de sair, pois ob je ti vam um pou co
mais de con for to, de aces so a te le vi são, a rá dio, a fes -
tas, a di ver sões que o mun do mo der no pro por ci o na.
Enten do que o Go ver no co me te um gran de pe ca do
nes sa área.

Para con clu ir, per gun to: o que se pode fa zer a
fim de que o Bra sil ofe re ça a esse se tor o que a Eu ro -
pa, os Esta dos Uni dos e o Ca na dá ofe re cem? O que
fal ta? Aqui, nós, par la men ta res, te mos de nos re u nir e 
fa zer pres são a fim de que se jam re du zi das as dí vi das 
es tra tos fé ri cas que nin guém no se tor te ria con di ções
de pa gar se não fos sem re ne go ci a das há al gum tem -
po. Gos ta ria que V. Exª ex pli cas se isso, pois nos sa in -
ten ção é a de con tri bu ir.

Gos ta ria de fa zer ou tra per gun ta. Há cer ca de
três anos, a va ci na con tra a fe bre af to sa so freu um au -
men to de qua se 100%. Os jor na is, à épo ca, no ti ci a -
ram que se tra ta va de car te li za ção das in dús tri as de
va ci na con tra a do en ça, que ago ra está sen do in sis -
ten te men te com ba ti da no Bra sil. Até en tão, há qua tro
ou cin co anos, não per ce bía mos a pre o cu pa ção do
Go ver no com a do en ça. O Go ver no per mi tiu o au -
men to. Não sei que pro vi dên ci as fo ram to ma das, mas
eu me lem bro que com prá va mos a va ci na a cer ca de
R$0,30. De um ins tan te para ou tro, pas sou para
R$0,65, R$0,70, pre ço vi gen te até hoje. O Go ver no
nun ca aju dou o pro du tor no for ne ci men to de va ci nas
e não com ba teu esse au men to, que foi con si de ra do,
na épo ca, uma car te li za ção e um abu so. Nós in clu si -
ve ques ti o na mos esse au men to de pre ço da va ci na e
não ob ti ve mos res pos ta.

Eu te nho uma cu ri o si da de. V. Exª dis se que o
Bra sil é o ma i or cri a dor de gado co mer ci al do mun do.
Eu que ria sa ber exa ta men te o que sig ni fi ca isso. Em
ju lho do ano pas sa do, o Mi nis tro da Agri cul tu ra da

Índia me di zia que a Índia tem 400 mi lhões de ca be -
ças de gado. É por que a Índia não ven de o seu gado? 
Eu que ria com pre en der um pou co. Em ter mos nu mé -
ri cos, em que lu gar está o Bra sil. So mos o se gun do, e
a Índia é o pri me i ro? Qual é a di fe ren ça?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Eu peço
a V. Exª que con clua a sua in da ga ção, por que já se
pas sa ram dois mi nu tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Eu já
vou con clu ir, Sr. Pre si den te.

Tam bém há uma pre o cu pa ção, Mi nis tro. No ano
pas sa do, es ta vam pre vis tos R$6,4 bi lhões no Orça -
men to do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, o Go ver no li be rou
ape nas R$3,44 bi lhões, pou co mais do que 50%; o
que é um ab sur do em nos so en ten di men to. No Orça -
men to de 2001, es tão pre vis tos R$7,19 bi lhões. Qu -
an to V. Exª pen sa que será li be ra do, efe ti va men te, e
que pre ju í zos trou xe essa di fe ren ça en tre aqui lo que
foi apro va do pelo Mi nis té rio que V. Exª di ri ge e aqui lo
que foi exe cu ta do?

Espe ro a res pos ta de V. Exª, para que eu pos sa
fa zer mais in da ga ções.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas so a
pa la vra ao Sr. Mi nis tro da Agri cul tu ra.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Sr.
Se na dor Ade mir Andra de, para sim pli fi car a res pos ta, 
vou pas sar às mãos de V. Exª o re su mo do Pla no Agrí -
co la 2000/2001, que in clui os re cur sos a ta xas equa li -
za das e a sua va ri a ção em re la ção à sa fra an te ri or.

Ti ve mos um au men to de 44%, nes sa sa fra, nos
re cur sos com ju ros fi xos de 8,75%, o que re pre sen ta
mais R$2,7 bi lhões. Além dis so, ti ve mos uma re no va -
ção de pro gra mas se to ri a is de in ves ti men tos, que não 
exis ti am no pas sa do, no va lor de R$1,3 bi lhão, com
ta xas de ju ros en tre 8,75% e 10,75%, e que in clui o
pro gra ma Mo dern Fro ta, que é a re no va ção de tra to -
res e co lhe i ta de i ras, além do Pró-solo e Pró-le i te. Au -
men ta mos para R$200 mi lhões, de um pa ta mar de
R$78 mi lhões, os re cur sos ob ti dos atra vés do sis te ma 
ban cos co o pe ra ti vos. Um dos nos sos ob je ti vos é am -
pli ar a par ti ci pa ção dos ban cos co o pe ra ti vos no fi nan -
ci a men to à agri cul tu ra. Eli mi na mos a exi gên cia de
que pelo me nos 80% da ren da bru ta anu al seja ori un -
da de ati vi da des agro pe cuá ri as. Mu i tas pes so as pos -
su em ou tra ren da – por exem plo, pro fes so res, fun ci o -
ná ri os pú bli cos que exer cem tam bém uma ati vi da de
ru ral – e isso es ta va li mi tan do o aces so ao cré di to ru -
ral. Re du zi mos de 40% para 20% a exi gên cia de obri -
ga to ri e da de de apli ca ção das exi gi bi li da des ban cá ri as
em fi nan ci a men tos de até R$40 mil. Já que se cri ou o
Pro naf, essa fa i xa é aten di da por esse ór gão. Au men -
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ta mos para R$300 mil por pro pri e da de os fi nan ci a men tos
para cul tu ras ir ri ga das de ar roz, fe i jão, mi lho, tri go, sor go,
man di o ca e sua se men tes; e das cul tu ras de fru tas de
R$40 para R$60 mil por pro pri e tá rio. Au men ta mos o per -
cen tu al de re cur sos com des con to com nota pro mis só ria
ru ral, e uma sé rie de ou tros ins tru men tos que re pre sen -
tam um avan ço im por tan te so bre a sa fra an te ri or.

Ain da não es tou sa tis fe i to com isso. Con si de ro
que ain da é pou co e que pre ci sa mos de um vo lu me
ain da ma i or de re cur sos com ju ros equa li za dos para
fi nan ci ar a agri cul tu ra. Mas, se con se gui au men tar
44% de um ano para ou tro, foi um avan ço e, no ano
que vem, va mos au men tar no va men te.

O País, du ran te a fase de con tro le fis cal ri go ro -
so, efe ti va men te re du ziu mu i to o vo lu me de fi nan ci a -
men tos com taxa de ju ros equa li za dos. A par tir da sa -
fra pas sa da, con se gui mos um au men to, este ano
con se gui mos um novo au men to e hou ve um subs tan -
ci al au men to, tam bém, no vo lu me de re cur sos para o
Pro naf, com ta xas que po dem che gar a 2 ou 3% para
os pe que nos agri cul to res.

Vou pas sar a V. Exª um re su mo de to das es sas
ino va ções com as com pa ra ções re la ti vas à sa fra an -
te ri or, que po de rão dar a V. Exª uma idéia. Ain da é
pou co, Se na dor.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Com -
pa ra do com ou tros pa í ses.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Sim, 
com pa ra do com ou tros pa í ses. O ex ces so de sub sí di -
os em ou tros pa í ses está cri an do dis tor ções bru ta is.
Uma per gun ta que a União Eu ro péia di fi cil men te res -
pon de é so bre os sub sí di os que paga tan to à ex por ta -
ção quan to ao apo io in ter no. Qu an to é re ce bi do pelo
agri cul tor re al men te? Uma par te im por tan te dos sub -
sí di os, cha ma dos agrí co las, vai para os in ter me diá ri -
os, para os tra ders, para os trans por ta do res, para os
ar ma ze na do res e para as ne go ci a ções de co tas que
exis tem na Eu ro pa, onde pos so com prar cota para
im por tar fran go bra si le i ro por US$1 mil dó la res por to -
ne la da, e faço ne gó cio, ga nhan do di nhe i ro em cima
de ne go ci a ção de cota.

Cre io que há um vo lu me enor me de dis tor ções
nes ses sis te mas de sub sí di os, prin ci pal men te o eu ro -
peu, mas tam bém o ame ri ca no e o ja po nês. Uma das
con se qüên ci as, pelo que di zem os meus ci en tis tas,
des se pro ces so de sub sí dio ab sur do é a vaca lou ca,
que aca bou trans for man do, pelo sub sí dio, ra ção ani -
mal num pro du to ba ra to, que pas sou a ser con su mi do 
em lar ga es ca la, aca ban do por le var a do en ça atra vés 
do príon, ma te ri al das cé lu las ner vo sas in fec ta das,
não só à Ingla ter ra, mas tam bém a ou tros pa í ses.

Não con si de ro sub sí dio pa la vra feia. Acho que
te mos que dar sub sí dio, sim, mas não no ní vel de les.
Pre ci sa mos dar sub sí dio para tec no lo gia, ar ma ze na -
gem, o PEP, para aju dar o trans por te de ar roz, de
soja, de mi lho, de al go dão. Acho que va mos che gar
lá, Se na dor. À me di da que este País for cres cen do e ti -
ver mos ma i or vo lu me de de pó si tos no sis te ma ban cá -
rio, ha ve rá mais re cur sos para a agri cul tu ra. Já hou ve
um avan ço e es pe ro que nes te ano haja ou tro.

Há ou tro fato mu i to im por tan te: à me di da que cai a 
taxa de ju ros, que já foi de 40% e que hoje é de 16%, vai
fi can do mais fá cil para a agri cul tu ra se fi nan ci ar no mer -
ca do co mer ci al. Qu an do essa taxa che gar a 12%, o que 
acon te ce rá tal vez no fi nal des te ano, a agri cul tu ra já pre -
ci sa rá mu i to me nos des ses fi nan ci a men tos sub si di a -
dos, que na ver da de não são fe i tos por uma po lí ti ca. O
juro é tão alto no País que a agri cul tu ra não pode pa gar.
Essa é uma for ma de evi tar im por à agri cul tu ra taxa de
ju ros de mer ca do. Se con se guir mos ba i xar essa taxa de 
ju ros para 12%, a vida dos agri cul to res e o fi nan ci a -
men to à agri cul tu ra fi ca rão mu i to mais fá ce is. 

De qual quer for ma, pas so a V. Exª es tas in for -
ma ções: com re la ção à va ci na, o Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra e do Abas te ci men to apo i ou, na oca sião, a in -
ves ti ga ção e fez ges tões com os pro du to res por meio
do Sin dan, que é o sin di ca to cor res pon den te. Hou ve
uma re du ção de pre ços tem po rá ria por ex ces so de
ofer ta e, de po is, ele vol tou ao pre ço nor mal, se gun do
in for ma a Se cre ta ria de De fe sa Agro pe cuá ria, que é
en tre R$0,60 e R$0,70.

Cre io que pre ci sa ría mos pre pa rar uma in for ma -
ção mais com ple ta aos Se na do res, mos tran do a evo -
lu ção do pre ço da va ci na nos úl ti mos anos, pois tam -
bém es tou in te res sa do nis so. V. Exª le van tou um pon -
to so bre o qual eu mes mo pre ci so de mais es cla re ci -
men tos, so bre essa ques tão da va ci na con tra a af to -
sa, prin ci pal men te no mo men to em que não só es ta -
mos va ci nan do numa área cada vez ma i or, mas es ta -
mos ofe re cen do apo io à Bo lí via e a ou tros pa í ses por
meio de do a ções da va ci na.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Mi nis -
tro, vol to a in da gar so bre a ques tão do re ba nho.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Sim.
Na Índia, eles têm as va cas e bois, mas não os ma tam.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ma tam 
em par te.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Mas
em um vo lu me mu i to pe que no. Então, na ver da de, o
gros so do re ba nho é para pro du zir le i te e uma gran de
par ce la da que les bois – lem bro-me das ve zes em es -
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ti ve na Índia – fi cam pas se an do, têm um sen ti do de
san ti da de.

Te mos o ma i or re ba nho co mer ci al do mun do, é
um re ba nho que não só pro duz, mas que é usa do
para aba te. Aqui no Bra sil, todo o re ba nho, em um
cer to pon to, é usa do para o aba te. Essa é a di fe ren ça.
O ma i or nú me ro de ca be ças de gado do mun do está
na Índia, mas o ma i or re ba nho co mer ci al do mun do
está no Bra sil.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Eu
gos ta ria de pas sar al guns da dos. É evi den te que V.
Exª deve ter co nhe ci men to, mas é bom que se es cla -
re ça. Um país como a Fran ça, 17 ve zes me nor do que
o Bra sil, pro duz 60 mi lhões de to ne la das de grãos; a
Índia, com um ter ri tó rio duas ve zes me nor do que o
Bra sil, pro duz hoje 400 mi lhões de to ne la das de
grãos; a Chi na, com uma área agri cul tá vel me nor do
que a do Bra sil, pro duz 430 mi lhões de to ne la das de
grãos. E nós es ta mos che gan do ago ra, com esse ter -
ri tó rio imen so e uma po pu la ção ra zoá vel, a cer ca de
90 mi lhões de to ne la das de grãos.

Cre io, Mi nis tro, que pre ci sa mos re al men te aper -
fe i ço ar a nos sa agri cul tu ra e pen sar na pro pri e da de
fa mi li ar, pres ti giá-la re al men te em todo o ter ri tó rio na -
ci o nal para que pos sa mos au men tar a pro du ção. Na
mi nha ava li a ção, te mos ca pa ci da de de au men tar a
nos sa pro du ção agrí co la em pelo me nos dez ve zes,
se nos com pa rar mos a ou tras na ções do mun do. É
evi den te que, para isso, é pre ci so apo io do Go ver no, é 
pre ci so in cen ti vo, prin ci pal men te na área téc ni ca, de
pes qui sa. O que vi mos nes ses úl ti mos anos foi a qua -
se des tru i ção da Ema ter, da CEPLAC; as Ema ter dos
Esta dos bra si le i ros fo ram des tru í das e, com isso, de i -
xou-se de dar a as sis tên cia de que o tra ba lha dor pre -
ci sa va. Mas V. Exª tam bém não res pon deu à ques tão
do or ça men to. Há uma pre vi são e uma li be ra ção de
re cur sos que che ga à me ta de da qui lo que foi pre vis to
no caso do seu Mi nis té rio. Eu gos ta ria de com pre en -
der o ta ma nho do pre ju í zo que dá aqui lo que se pro -
põe o Mi nis té rio a fa zer e aqui lo que ele re al men te
pode exe cu tar. O dado que te nho é do Si a fi, de 2000:
R$6,4 bi lhões pre vis tos e fo ram li be ra dos R$3,4 bi -
lhões; e este ano está pre vis to R$7,19 bi lhões. 

E a úl ti ma per gun ta é: de ve mos co lo car ta ri fas
em cima de pro du tos que nós im por ta mos? Por que
são sub si di a dos nos seus pa í ses. O que está im pe -
din do que isso acon te ça, Sr. Mi nis tro? De pen de de
quem a de ci são? Quem dá a úl ti ma pa la vra, é o Mi nis -
tro da Eco no mia? É o Mi nis tro Pe dro Ma lan? Por que
não se aten de a essa co lo ca ção que V. Exª faz? Se o
pro du to é sub si di a do e vai pre ju di car, tra zer pre ju í zo

ao nos so pro du tor bra si le i ro, o que está fal tan do para
se efe ti var essa pu ni ção, essa ta ri fa, para equi li brar
aque le que pro duz den tro do nos so ter ri tó rio?

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Com 
re la ção às ta ri fas, as pro pos tas que es ta mos fa zen do
es tão sen do ace i tas. O que es tou pro cu ran do fa zer, e
a Ca mex está ado tan do e re co men dan do aos de ma is
par ce i ros do Mer co sul, é com o apo io do Mi nis tro Ma -
lan e dos meus co le gas de Ca mex. O que es ta mos
pro cu ran do fa zer não é ape nas au men tar es sas ta ri -
fas – es ta mos fa lan do da TEC, Ta ri fa Exter na Co mum
do Mer co sul –, mas trans for mar isso numa po lí ti ca do
Mer co sul. Alguns au men tos de ta ri fas fi ze mos. Aco -
lhe mos vá ri os ple i tos de ques tões an ti dum ping e es -
ta mos au men tan do a ta ri fa mé dia de pro du tos agrí co -
las. Con tu do, en fa ti zo que pre ci sa mos trans for mar
isso, por que esta tem de ser a po lí ti ca do Mer co sul e
das na ções em de sen vol vi men to: con tra sub sí dio, au -
men te a ta ri fa. Já es ta mos fa zen do isso, em bo ra
numa es ca la li mi ta da, por que na lis ta de ex ce ções
que está sen do ne go ci a da ago ra, há um cer to nú me -
ro de po si ções li vres. To da via, va mos am pli ar esse
tra ba lho sis te ma ti ca men te.

Com re la ção ao or ça men to, a exe cu ção or ça -
men tá ria do ano 2000, en tre a lei ori gi nal mais cré di -
tos su ple men ta res, atin giu R$4,532 bi lhões; para o
ano de 2001, a es ti ma ti va é de R$5,253 bi lhões. Não
sei como é que se fe cham es ses nú me ros. Eu gos ta -
ria de lem brar a V. Exª que es tão alo ca dos ao Mi nis té -
rio da Agri cul tu ra tam bém re cur sos que uti li za mos por 
con ta do Te sou ro Na ci o nal, como, por exem plo, a po -
lí ti ca de pre ços mí ni mos. AGF Opções, apo i os à co -
mer ci a li za ção, que tal vez en trem no Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, mas que, na ver da de, são re cur sos do Te -
sou ro Na ci o nal que ad mi nis tra mos. Tal vez isso ex pli -
que essa di fe ren ça. De qual quer for ma, pe di rei à mi -
nha equi pe que es ta be le ça um qua dro cla ro quan to a
essa nu me ro lo gia e nós pas sa re mos a V. Exª. Os da -
dos que te nho in di cam um au men to do nos so or ça -
men to para este ano, sem cré di tos su ple men ta res, de 
4,5 bi lhões para 5,2 bi lhões.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agra -
de ço a V. Exª, mas o que me pre o cu pa é a di fe ren ça
do que é pre vis to e o que re al men te é li be ra do para o
Mi nis té rio. Os da dos que nós te mos no Si a fi são
aque les que apre sen tei a V. Exª. Agra de ço a in for ma -
ção de V. Exª.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Mu i -
to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se na -
dor Ney Su as su na é o pró xi mo ora dor, a quem con vi -
do ocu par a tri bu na. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Iris Re -
zen de.

Antes, po rém, que ro fa zer um ape lo aos Srs. Se -
na do res e ao Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, que aqui
vem e nos pres ta in for ma ções re le van tes no que diz
res pe i to ao re ba nho bo vi no bra si le i ro, para que to dos
se ate nham ao tem po, por que ain da há uma lis ta ex -
ten sa de ora do res que de se jam fa zer in da ga ções
per ti nen tes a S. Exª o Sr. Mi nis tro da Agri cul tu ra.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, dig nís si mo Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra e
do Abas te ci men to, Srªs e Srs. Se na do res, a in ten ção
dos nos sos co le gas Se na do res quan do re que re ram a 
pre sen ça de V. Exª e a do ilus tre Mi nis tro de Re la ções
Exte ri o res, nes ta Casa, para de ba ter o em bar go por
par te do Ca na dá, dos Esta dos Uni dos e do Mé xi co à
car ne bo vi na bra si le i ra, re al men te foi uma ini ci a ti va
ex tre ma men te im por tan te. Nes se es pa ço de tem po, a 
ques tão já fi cou como que par ci al men te so lu ci o na da.
Para mu i tos, já não se jus ti fi ca va mais as pre sen ças
de V. Exªs nes ta Casa, nes te ins tan te, para dis cu tir
esse tema. E o que se ob ser va é que a Casa, na ver -
da de, está to ma da de von ta de de dis cu tir o tema agri -
cul tu ra bra si le i ra, que é uma área apa i xo nan te sob to -
dos os as pec tos na vida da nos sa po pu la ção. 

Qu an do a ques tão do em bar go che gou no seu
clí max, ti ve mos opor tu ni da de de ocu par a tri bu na
des ta Casa e ma ni fes tar a nos sa re vol ta pelo ges to
pre ci pi ta do, im pen sa do e in jus ti fi cá vel por par te de
um país ami go, pois nada jus ti fi ca va aque la ati tu de
na que les ter mos.

Tam bém ti ve mos opor tu ni da de de fa zer uma ad -
ver tên cia a áre as do Go ver no, da qual par ti ci pa mos e
de fen de mos nes ta Casa, ou vin do ora a en tre vis ta de
um Mi nis tro, ora a pa ciên cia de ou tros, mas eu devo
aqui, Sr. Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, fa zer jus ti ça a V.
Exª: eu não te nho re pa ros a fa zer ao com por ta men to
de V. Exª na que les mo men tos di fí ce is que atra ves sa -
mos, pois V. Exª as su miu com co ra gem, com pres te -
za, com com pe tên cia a de fe sa dos in te res ses na ci o -
na is e, con se quen te men te, dos pe cu a ris tas bra si le i -
ros. Por isso que ro cum pri men tá-lo.

Ti ve mos opor tu ni da de de par ti ci par, ao lado dos 
Se na do res Jo nas Pi nhe i ro, Osmar Dias e ou tros e de
De pu ta dos Fe de ra is como o De pu ta do Ro nal do Ca i a -
do e ou tros, de uma re u nião com V. Exª, que nos fez
sen tir con fi an tes e tran qüi los pe las pro vi dên ci as to -

ma das. Mas, Sr. Mi nis tro, nós ain da não es ta mos in te -
i ra men te tran qüi los em re la ção a es sas ques tões.

Te nho acom pa nha do, ao lon go dos anos, o
com por ta men to da pe cuá ria bra si le i ra e os fa tos que
atin gem di re ta men te os in te res ses dos pe cu a ris tas. E 
te nho ob ser va do que o se tor, mu i tas ve zes, é sur pre -
en di do por fa tos ines pe ra dos. Lem bro-me de que, no
pas sa do, quan do o sul do País es ta va de cla ra do li vre
da fe bre af to sa, ex por tan do com mais fa ci li da de os
seus pro du tos, de uma hora para a ou tra, hou ve o sur -
gi men to de fo cos nos Esta dos do sul pela en tra da –
al gu mas ve zes clan des ti na – de ani ma is de pa í ses vi -
zi nhos em nos so ter ri tó rio.

Du ran te mu i tos anos o Mi nis té rio man te ve um
ser vi ço na nos sa fron te i ra com a Co lôm bia e a Ve ne -
zu e la. Eram de sin fe ta dos to dos os ve í cu los que aden -
tra vam o nos so ter ri tó rio, para evi tar a en tra da da
mos ca do chi fre no Bra sil. No en tan to, Sr. Mi nis tro, do
dia para a no i te, a pe cuá ria foi sur pre en di da com a in -
va são da mos ca do chi fre em todo o ter ri tó rio na ci o -
nal. E o mais sur pre en den te: no dia se guin te, to das as 
ca sas de pro du tos ve te ri ná ri os es ta vam to ma das de
re mé di os para o com ba te à mos ca do chi fre. A pe cuá -
ria bra si le i ra tem gas to mi lhões e mi lhões de dó la res,
nos úl ti mos anos, no com ba te à mos ca do chi fre, com
re sul ta dos re la ti vos.

Des se modo, Sr. Mi nis tro, a mi nha pre o cu pa ção
é uma só. E sei que é a de V. Exª. Mas gos ta ria que
essa in qui e ta ção não fi cas se res tri ta ao Mi nis té rio da
Agri cul tu ra e que o Go ver no como um todo, a área
eco nô mi ca, o Mi nis té rio do Pla ne ja men to e to das as
áre as das qua is de pen de o Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
re a li zas sem, jun ta men te com V. Exª, um tra ba lho que
pu des se evi tar que ama nhã fôs se mos sur pre en di dos
com o mal da vaca lou ca em nos so ter ri tó rio. 

Te mos no ta do que exis te uma guer ra sel va gem,
mo vi da por in te res ses eco nô mi cos, cu jos au to res não 
têm alma nem pá tria. Então, pre ci sa mos es tar pre pa -
ra dos para tudo. Mi nha ad ver tên cia é nes se sen ti do,
ou seja, que o Go ver no, de modo ge ral, es te ja ex tre -
ma men te so li dá rio com V. Exª, para evi tar que a pe -
cuá ria bra si le i ra seja ines pe ra da men te to ma da de
ma les, fato que to dos re al men te re ce a mos.

Não te rei ré pli ca. Então, con cluo cum pri men tan -
do V. Exª pelo seu de sem pe nho não ape nas na ques -
tão es pe cí fi ca do mal da vaca lou ca, no epi só dio com
o Ca na dá, mas pelo seu es for ço à fren te do Mi nis té rio 
da Agri cul tu ra. Quem pas sou por ali, como eu, o Se -
na dor Pe dro Si mon e ou tros pas sa mos, sabe que não 
é fá cil co or de nar os tra ba lhos re a li za dos pelo Mi nis té -
rio, ór gão que de pen de mu i to de ou tras áre as do Go -
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ver no, sem pre con vi ven do com pla nos eco nô mi cos,
que, ao fi nal, têm como ob je ti vo ma i or re du zir os gas -
tos. Mas V. Ex.ª tem con se gui do au men tar a pro du ção 
agrí co la, tem con se gui do me i os de fi nan ci a men to
para o cus te io e co mer ci a li za ção da sa fra. V. Ex.ª vem
lu tan do, re a li zan do um tra ba lho ex tra or di ná rio na ex por -
ta ção dos nos sos pro du tos, ele van do o con ce i to do pro -
du to ru ral bra si le i ro a pa í ses con su mi do res. De for ma
que o cum pri men ta mos. E po de mos de cla rar: o Se na do 
Fe de ral nun ca fal tou e ja ma is fal ta rá com o Mi nis té rio da 
Agri cul tu ra em qual quer ins tan te, apo i an do V. Ex.ª nos
seus pro je tos, nos seus em pre en di men tos, na sua luta
para a con so li da ção da agri cul tu ra bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o se nhor Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Iris Re zen de, fi gu ra ilus tre que
exer ceu com bri lho o Mi nis té rio da Agri cul tu ra e sabe
das di fi cul da des que en fren ta mos na que le Mi nis té rio.
Devo di zer a V. Ex.ª, Se na dor, que duas co i sas que
en con trei no Mi nis té rio da Agri cul tu ra me de ram mu i -
ta ener gia e von ta de de tra ba lhar. O Mi nis té rio não fa -
zia con cur so há vin te e qua tro anos e re al men te no
ano de 99 en fren tou – e o Mi nis tro Tur ra deve ter sen -
ti do gran des di fi cul da des – um pro ble ma sé rio de de -
sem bol so fi nan ce i ro no pri me i ro se mes tre. Mas en -
con trei uma equi pe ex tra or di ná ria. 

Uma das co i sas mais in te res san tes que há no
Mi nis té rio da Agri cul tu ra é a sua gen te. De ma ne i ra
que de fen di pe ran te o Pre si den te a cri a ção da fi gu ra
do fis cal fe de ral da agro pe cuá ria – e a pro pos ta deve
ter sido apre sen ta da ao se nhor no pas sa do – di zen do 
“essa gen te pre ci sa de pres tí gio”. Pre ci sa mos dar ao
pes so al que cu i da de agri cul tu ra no Bra sil mais pres tí -
gio e foi por isso que cri a mos a car re i ra. 

Con se gui um pou co mais de re cur sos, não tan to 
quan to eu gos ta ria, mas con se gui mos mais re cur sos
in clu si ve para fa zer al guns pro gra mas no vos, como o
de re cu pe ra ção de pas ta gens que é um pro gra ma im -
por tan te para Go iás e Mato Gros so, Esta dos do Bra sil 
Cen tral. Devo di zer-lhe ou tra co i sa que tem acon te ci -
do. Hoje os meus co le gas da área eco nô mi ca, em
par ti cu lar o Pre si den te da Re pú bli ca, es tão ple na -
men te en ga ja dos e co nhe ce do res da ques tão da sa -
ni da de ani mal e ve ge tal. 

Ve nho re pe tin do to dos os anos, em cada de pla -
no de sa fra que apre sen to ao Pre si den te e aos meus
co le gas, eu re pi to: tec no lo gia, sa ni da de, pre ser va ção
am bi en tal ra ci o nal. A sa ni da de está sem pre pre sen te.

De for ma que, ape sar das di fi cul da des que ti ve -
mos para im ple men tar al gu mas me di das, es ta mos

con se guin do fa zer as con tra ta ções e re no var a
Embra pa, alo can do to dos os re cur sos ne ces sá ri os
pelo me nos para es sas duas áre as. To mei bem nota – 
e aliás, acon te ceu este ano pela ação do nos so Se na -
dor Amir Lan do, do nos so Se na dor Jo nas e do Se na -
dor Ney Su as su na e tal vez V. Exª te nha par ti ci pa do –
de que es ses três Se na do res co man da ram, aqui no
Con gres so Na ci o nal, o res ta be le ci men to de emen das 
fun da men ta is para a sa ni da de e tec no lo gia. E essa
co la bo ra ção do Se na do Fe de ral, eu a agra de ço.

Devo di zer a V. Exª – e V. Exª sabe bem – dos de -
sa fi os que são mu i to gran des. E a mi nha dis po si ção é
a de pres tar o me lhor ser vi ço que eu pu der ao meu
País e ao Mi nis té rio sob a ori en ta ção do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so.

Va mos co lher, este ano, a ma i or sa fra da His tó -
ria, mas os Mi nis tros da Agri cul tu ra nada têm a ver
com isso. Os Mi nis tros da Agri cul tu ra têm a ver com a
sa fra ruim. Isto eu já apren di: se a sa fra é ruim, a cul pa 
é do Mi nis tro da Agri cul tu ra; se a sa fra é boa, foi São
Pe dro, foi o Ban co do Bra sil ou foi o ou tro. Este ano,
va mos co lher...es ta mos co lhen do uma sa fra mu i to
boa. Com ex ce ção de umas pe que nas áre as de seca
aqui em Go iás, que per deu um pou co do mi lho, é uma 
sa fra ex tra or di ná ria.

Ago ra o nos so pro ble ma não são as tais 100 mi -
lhões de to ne la das. Cem mi lhões de to ne la das pro du -
zi mos num es ta lar de de dos. O pro ble ma é qual será
o pre ço, para quem va mos ven der e como se com por -
ta a ren da do pro du tor. Eu gos ta ria de pa rar de fa lar
em pro du ção fí si ca, por que es tou con ven ci do de que,
com pe que nas al te ra ções, atin gi re mos nos so ob je ti -
vo, face a essa ex tra or di ná ria di ver si da de de áre as de 
pro du ção que hoje te mos, com a ex tra or di ná ria tec no -
lo gia de que o al go dão de Mato Gros so é um exem plo
fan tás ti co, o café de Ron dô nia, ou o café de Bar re i ras, 
na Ba hia, ou o no vi lho pre co ce de Go iás. Te mos
quan tos e quan tos exem plos? O nos so pro ble ma, e
vai fi car agu do este ano, é o pro ble ma de ren da. O
pre ço da soja está em que da, o pre ço do café está
nos mais ba i xos ní ve is, sei lá de vin te ou trin ta anos,
para não fa lar em ou tros pro du tos!

Não me que ro es ten der, por que já es tou de i xan -
do de aten der à re co men da ção do meu Pre si den te.
Mas que ro di zer o se guin te: nes te ano, que ro vol tar a
re u nir com aque le gru po de Par la men ta res, no qual
par ti ci pa ram o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, o Se na dor
Arlin do Por to. Va mos ter que vol tar a dis cu tir a ques -
tão da ren da, por que não adi an ta pro du zir 91 mi lhões
de to ne la das e a ren da do pro du tor ser me nor. Esse é
o nos so gran de de sa fio!
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Na pe cuá ria, a si tu a ção é di fe ren te, tan to o fran go
como o su í no, a ten dên cia é a me lho ria de pre ço. Mas,
na agri cul tu ra, nos grãos, prin ci pal men te soja, café, ou
nos ou tros pro du tos, re al men te é um pro ble ma que terá
que ser tra ba lha do por to dos nós jun tos este ano.

Agra de ço mu i to as pa la vras de V. Exª, e é uma
ale gria revê-lo aqui, Se na dor!

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a apa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro por cin co
mi nu tos.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Mi -
nis tro, em pri me i ro lu gar, que ro con gra tu lar-me com
V. Exª pela be lís si ma ex po si ção.

E veja o que es ta ría mos per den do! Ontem, esta
Casa, o Se na do Fe de ral, qua se re ti rou a con vo ca ção
de V. Exª para es tar pre sen te hoje, pois con si de ra va
vá li da a pre sen ça do Mi nis tro Cel so La fer para tra tar
do pro ble ma da “vaca lou ca”. Na ver da de, a “vaca lou -
ca” no Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res é ape nas
um pon to. E foi o Mi nis té rio da Agri cul tu ra, V. Exª,
como Mi nis tro da Agri cul tu ra, a equi pe do Mi nis té rio,
li de ra da pelo Dr. Luiz Car los de Oli ve i ra, da Se cre ta ria 
Na ci o nal de De fe sa Agro pe cuá ria, que co man dou o
pro ces so. E V. Exª vem até aqui tra zer toda essa ex pli -
ca ção. A pre sen ça até ago ra dos Se na do res na Casa
evi den cia a im por tân cia do pro ces so jun to ao Mi nis té -
rio da Agri cul tu ra. Por tan to, re a fir mo, ga nha mos com
a con vo ca ção de V. Exª.

V. Exª já es go tou o as sun to, mas gos ta ria ape -
nas de di zer, e to mei nota, que pre ci sa mos fa lar bem
do nos so pro du to. Sr. Mi nis tro, dis se mos isso ao
Emba i xa dor do Ca na dá em re u nião da qual eu par ti ci -
pei como tam bém ou tros Par la men ta res, os Se na do -
res Iris Re zen de, Osmar Dias e o De pu ta do Ro nal do
Ca i a do. Dis se que en quan to a dis pu ta en tre Bra sil e
Ca na dá en vol via ape nas aviões, o País não fez uma
re vo lu ção. Fez a re vo lu ção quan do me te ram o bico
em nos sa car ne, que é or gu lho na ci o nal. So mos va i -
do sos pela car ne que te mos. Então, quan do o Ca na -
dá veio e dis se que a nos sa car ne era do en te, viu-se a 
re a ção do povo bra si le i ro em to das as es fe ras.

Sr. Mi nis tro, V. Exª so freu mais, mas to dos nós
so fre mos com o pa vor que os pro du to res de car ne do
Bra sil ti ve ram com es ses pou cos dias des sa de ci são
ca na den se. Em to das as ro das de pe cu a ris tas es ta -
vam to dos apa vo ra dos por que não sa bi am o que fa ri -
am. Os fri go rí fe ros so fre ram tam bém um gran de pre -
ju í zo, mu i tos de les com seus pro du tos pron tos para
em bar que, ou tros já em na vi os ou em por tos já de sem -
bar can do seus pro du tos, e os pe di dos sen do can ce la -
dos em fun ção des se con ten ci o so le va do a efe i to pelo

Ca na dá. Sr. Mi nis tro, foi ime di a ta a re a ção do Mi nis té rio
da Agri cul tu ra, do Go ver no bra si le i ro, o que jus ti fi ca,
por tan to, a im por tân cia de V. Exª no Se na do Fe de ral e
as con gra tu la ções que da qui V. Exª re ce be.

Para en cer rar, Sr. Mi nis tro, que ro pa ra be ni zar
V. Exª por ter con se gui do aqui lo por que es tá va mos
bri gan do há mu i to tem po. Fo ram 24 anos sem con cur -
so pú bli co para o Mi nis té rio da Agri cul tu ra.

Sr. Pre si den te, vou con clu ir di zen do que é uma
ver go nha até para o Mi nis té rio da Agri cul tu ra que a
sa ni da de ani mal, fe i ta nos fri go rí fi cos, vi es se a ser
exer ci da por pro fis si o na is, mé di cos ve te ri ná ri os é ver -
da de, tre i na dos, mas que não per ten ci am aos qua -
dros do Mi nis té rio, eram fun ci o ná ri os con tra ta dos pe -
las Pre fe i tu ras para tra ba lhar nos fri go rí fi cos e, mu i tas 
das ve zes, Sr. Mi nis tro, pa gos pe los pró pri os fri go rí fi -
cos. Des se modo, não tí nha mos se quer con di ção de
exi gir al gu ma co i sa da que le pro fis si o nal. 

Pa ra béns, Mi nis tro, pa ra béns pelo apo io à
Embra pa e peço que aten tem para a Ce plac, que é o
ór gão que cu i da de ações vin cu la das ao ca cau; va -
mos to mar con ta des se ór gão que está so fren do. Em
Mato Gros so te mos um bom pro gra ma para o ca cau e 
que dis põe de ape nas três pro fis si o na is, um Esta do
da que le ta ma nho. Por fim, V. Exª já es go tou qua se to -
das as ques tões, e in clu si ve um ape lo que ia fa zer a
V. Exª, con vo car no va men te a co mis são in ti tu la da por
V. Exª de alto ní vel, a co me çar pela sua pes soa, por -
que essa co mis são agre ga não só o Con gres so Na ci -
o nal, Se na do res e De pu ta dos, como to dos os re pre -
sen tan tes do se tor pelo Bra sil afo ra. 

Pa ra béns, Mi nis tro. Mu i to obri ga do. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Qu -
e ro agra de cer as pa la vras ge ne ro sas e de apo io e es -
tí mu lo do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, que tem sido um
gran de par ce i ro nos so na dis cus são de to dos os te -
mas re le van tes à agri cul tu ra na ci o nal. 

To mei nota da Ce plac, aliás há uma boa no tí cia,
o pre ço do ca cau está su bin do, já pas sou dos
US$1.000, é o úni co pro du to que te mos boas no tí ci as
em ma té ria de pre ço. Esta mos pro cu ran do cu i dar me -
lhor da Ce plac.

Qu e ro lhe di zer tam bém que o pri me i ro tema
que de se jo co lo car em de ba te da nos sa co mis são é a
Alca, a agen da da agri cul tu ra para a Alca. É im por tan -
tís si mo que fa ça mos essa re u nião nos pró xi mos dez
dias para ter mos opor tu ni da de de tro car idéi as so bre
a ques tão da agen da agrí co la na Alca.
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Fi nal men te, pen so que V. Exª não le van tou os
te mas do Esta do do Mato Gros so por que pa re ce que
es tão an dan do ra zo a vel men te bem, se não tão bem
como gos ta ría mos.

Mu i to obri ga do a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do por per mu ta
com o Se na dor Pe dro Piva, por cin co mi nu tos.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, Sr. Mi nis tro, o af fa ir
Bra sil-Ca na dá, ape sar dos da nos eco nô mi cos, co mer -
ci a is e so ci a is que ges tou no País, teve um lado que
deve ser res sal ta do por to dos nós. O Bra sil er gueu-se
sus ten ta do no or gu lho na ci o nal. A so ci e da de bra si le i ra
como um todo, por to das suas clas ses so ci a is, seja a in -
dús tria, o co mér cio, os es tu dan tes e o povo em ge ral foi
to ma do de uma pos tu ra in dig na da de re pú dio. Isso
mos tra que o or gu lho na ci o nal des per tou, sa in do da
pas si vi da de po ten ci al para atos con cre tos. 

O Go ver no atu ou com efi ciên cia, opor tu nis mo e
a as pe re za ne ces sá ria que a Na ção re cla ma va. O Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra veio com a di li gên cia que a
com pe tên cia ofer ta, so bre tu do com a agi li da de que a
con vic ção de ter mi na, mas não po de ría mos de i xar de
des ta car a fi gu ra do Mi nis tro. É im por tan te que a Re -
pú bli ca dis po nha de qua dros com pe ten tes, co nhe ce -
do res da Pas ta que di ri ge. 

Não há dú vi das, Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, V. Exª,
com essa lon ga tra je tó ria no co mér cio ex te ri or, que
esta tar de, em dado mo men to, acen tu ou, a fi gu ra de
V. Exª no ce ná rio in ter na ci o nal, co nhe ci do e re co nhe -
ci do, pos si bi li tou a cre di bi li da de ne ces sá ria para fa lar
com a fir me za de quem co nhe ce, de quem pro cu ra
ser ver da de i ro e, so bre tu do, de vo ta do ao in te res se do 
Bra sil.

Esses as pec tos par ti cu la res da per so na gem
que co man da o Mi nis té rio da Agri cul tu ra tam bém
deve ser des ta ca da, por que, com cer te za, a ex pe riên -
cia de V. Exª na área do co mér cio en ri que ce a agri cul -
tu ra. Como já foi acen tu a do nes ta tar de, o gran de pro -
ble ma a agri cul tu ra bra si le i ra é a co mer ci a li za ção. E,
para isso, o Mi nis té rio tem que ter uma vi são além da
pro du ção, além da sa ni da de ani mal e ve ge tal, se pu -
dés se mos ser su cin tos, além de to das as ati vi da des
pró pri as do Mi nis té rio é pre ci so olhar mais lon ge o co -
mér cio, por que, não ha ven do ven da, não pode ha ver
ati vi da de pro du ti va. Nes te pon to, a co la bo ra ção de V.
Exª é de ci si va, nes te mo men to, no Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra. Esta é uma ques tão an ti ga. Ka ust ki, na ques -
tão agrá ria, ain da no sé cu lo XIX, fa la va que o pro ble -
ma da agri cul tu ra era a pro du ção ad vin da em tem pos

em que o cli ma cor ria bem e to das as con di ções de
pro du ção eram fa vo rá ve is, por que, no mo men to da
cri se, no mo men to dos pro ces sos pro du ti vos pre ju di -
ca dos por even tos cli má ti cos, o pre ço su bia, e o pro -
du tor re sol via o seu pro ble ma de ca i xa. Mas não po -
dia, na que le mo men to, com cer te za, em que a pro du -
ção era ex ces si va, re sol ver, por que nes sas cir cuns -
tân ci as o pre ço ba i xa va e a agri cul tu ra pa de cia.

Então, mais uma vez, que ro res sal tar es ses as -
pec tos.

Sr. Pre si den te, V. Exª foi com pla cen te com tan -
tos, e eu ago ra peço mais al guns mi nu tos, por que te -
nho cer te za de que não gas tei os cin co mi nu tos que
me são de fe ri dos pelo Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª já
gas tou 7 mi nu tos, nas pro xi mi da des dos 8 mi nu tos.
Peço a V. Exª que for mu le a sua in ter ven ção.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Então, não 
fa rei ré pli ca e usa rei todo o meu tem po nes te mo men to.

Eu não po de ria de i xar de si tu ar um as pec to fun -
da men tal: que o Mi nis té rio da Agri cul tu ra – pude ob -
ser var isso na Re la to ria-Ge ral do Orça men to, e o Mi -
nis tro se re fe re, por vá ri as ve zes, à nos sa con tri bu i -
ção –, tão im por tan te, so bre tu do no com ba te à af to sa, 
es ti ves se des pro vi do de re cur sos es sen ci a is para
aten der às fun ções mí ni mas que lhe são con fe ri das
pela lei e pela Cons ti tu i ção. 

Na de le ga ção da com pe tên cia do Mi nis té rio, ha -
via uma ca rên cia ab so lu ta de re cur sos. Aten den do
emen da da Co mis são de Agri cul tu ra da Câ ma ra dos
De pu ta dos e o ape lo de ses pe ra do do Mi nis té rio, na fi -
gu ra do Mi nis tro so bre mo do, ti ve mos a opor tu ni da de
de con fe rir não os R$135 mi lhões, mas R$150 mi -
lhões, para co brir to das as ações do Mi nis té rio. Des -
ta co a pes qui sa agro pe cuá ria e as ações de com ba te
às do en ças, prin ci pal men te a af to sa. 

Nes te mo men to, Sr. Mi nis tro, gos ta ria de sa li en -
tar que é in con ce bí vel uma área tão sen sí vel en con -
trar-se des pro vi da de re cur sos es sen ci a is, quan do
sa be mos que é im por tan te er ra di car a af to sa e ou tras
do en ças; e não falo da vaca lou ca, por que esse ví rus
foi me ra men te, até ago ra, um ví rus de es sên cia po lí ti -
ca. Mas, com cer te za, te re mos que ter re cur sos in dis -
pen sá ve is, ne ces sá ri os, para pre ve nir que o nos so re -
ba nho seja afe ta do por aqui lo que hoje é pre vi sí vel,
mas não está sen do de um ma ne i ra efi ci en te e de vi -
da men te pre ca vi do. Por isso que ro que V. Exª, ao re -
ce ber o nos so re co nhe ci men to na Co mis são de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, sa i ba que o 
Po der Le gis la ti vo está aten to à agro pe cuá ria bra si le i -
ra e à pro du ção agrí co la em ge ral. Con tu do, te mos de
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sen si bi li zar me lhor o Po der Exe cu ti vo para que o Mi -
nis té rio pos sa le var a cabo suas ta re fas, com os re -
cur sos mí ni mos, de or dem ma te ri al, fi nan ce i ra ou
pes so al, en fim, tudo aqui lo que é in dis pen sá vel à exe -
cu ção des sa ta re fa tão im por tan te para a ri que za na -
ci o nal e para o bem-es tar da po pu la ção, por que sa be -
mos que tudo co me ça pela pro du ção de ali men tos e
pela co mer ci a li za ção tão im por tan te no su pe rá vit da
ba lan ça co mer ci al do nos so País.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Sr. Mi nis tro.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Sr.
Se na dor Amir Lan do, ini ci al men te, que ro agra de cer
as pa la vras ge ne ro sas de V. Exª, um con ter râ neo
tam bém, des lo ca do, mas pres tan do gran des ser vi ços a
este País e re i te rar os meus agra de ci men tos a V. Exª e
a seus Pa res na Co mis são de Orça men to, que re a li -
za ram um tra ba lho im por tan tís si mo para o Mi nis té rio
da Agri cul tu ra e que, in du bi ta vel men te, ad qui riu uma
di men são es pe ci al, em face das emer gên ci as sa ni tá -
ri as re cen tes e da ne ces si da de de en fren tá-las.

Cre io, Sr. Se na dor, que o de sa fio que te mos na
área sa ni tá ria é im por tan te, como tam bém nas ou tras
áre as de de fe sa. Con tu do, cada vez mais per ce bo
que pre ci sa mos dis cu tir as ques tões de ren da, sen ti -
men to esse re for ça do quan do con si de ro o Esta do de
V. Exª, com 2,5 mi lhões de sa cas de café, e vejo o pre -
ço a que che gou o café hoje. Te mos que con cen trar a
par te sa ni tá ria na qui lo que é fun da men tal. E a ou tra
pre o cu pa ção do Mi nis té rio tem que ser com a ques -
tão de ren da. Não que ro es ten der de ma is o meu tem -
po, ape nas que ro lhe di zer que va mos tra ba lhar nes -
sa li nha com mu i ta in ten si da de, por que não é pos sí -
vel con ti nu ar mos a as sis tir a de te ri o ra ção de pre ços
de pro du tos agrí co las que está acon te cen do nos úl ti -
mos três ou qua tro anos.

Mu i to obri ga do mais uma vez por suas pa la vras. 
Con ti nu a mos à dis po si ção de V. Exª e do seu Esta do
no Mi nis té rio da Agri cul tu ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs. e
Srs. Se na do res, por man da men to re gi men tal, dis po -
mos ape nas de 13 mi nu tos para o en cer ra men to da
ses são. Te mos ain da al guns ora do res ins cri tos. Faço,
no va men te, um ape lo a to dos para que se ate nham
ao tem po, a fim de que pos sa mos ou vir pelo me nos
mais dois in ter pe lan tes.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ca sil do
Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB  SC) – Sr. 
Pre si den te, em pri me i ro lu gar, que ro agra de cer a
V. Exª pela be ne vo lên cia em fa zer com que o Re gi -

men to per mi ta essa elas ti ci da de. Pro cu ra rei cum prir
com este ho rá rio.

Sr. Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, nos dias em que
es tou rou a res tri ção do Ca na dá quan to à im por ta ção
da car ne bo vi na bra si le i ra, eu dis se aqui no ple ná rio
que V. Exª es ta va acer ta do em ir a Was hing ton, com o 
Se cre tá rio dos Ne gó ci os da Agri cul tu ra, para tra tar do 
as sun to, para fa zer um pro tes to mais vi o len to. V. Exª é 
co nhe ci do não só por nós, ca ta ri nen ses, mas pe los bra -
si le i ros, como um ho mem po li va len te, eclé ti co, ar ro ja do.
E pen so que agiu cor re ta men te nes se epi só dio.

Por isso, on tem, quan do aqui es te ve o Mi nis tro
Cel so La fer, do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, eu
até dis se que, em bo ra o qua dro seja um tan to res tri to,
pre ci sá va mos de sig nar os di plo ma tas mais agres si vos
nos ne gó ci os co mer ci a is em ge ral, para po der mos ser
mais de di ca dos e mais ar ro ja dos lá fora.

Além dis so, é aqui lo que V. Exª diz: se va mos im -
por tar al gu ma co i sa que mu i tas ve zes não é tão im por -
tan te, pelo me nos que não pa gue mos essa mer ca do ria
com o nos so filé mig non. Va mos en tre gar tam bém
aqui lo em que te nha mos uma so bra. Te mos de ser um
pou co mais es per tos nos ne gó ci os, e V. Exª tem uma
que da para isso. Sen ti mos isso em to dos os se to res.

Assim, ao cum pri men tá-lo, Mi nis tro Pra ti ni de
Mo ra es, gos ta ria de fa zer duas in da ga ções. Alguns
pa í ses es ta vam ques ti o nan do se tí nha mos o ras tre a -
men to de gado im por ta do da Eu ro pa para o Bra sil,
para que se pu des se, de uma for ma ou de ou tra, ter
cu i da dos em re la ção a isso. Gos ta ria de sa ber se o
Mi nis té rio de Agri cul tu ra tem esse co nhe ci men to.
Exis te esse ras tre a men to? É pos sí vel acom pa nhar
esse gado im por ta do?

Para fi na li zar – e abrin do mão da ré pli ca, em
fun ção do tem po –, sa be mos que a Eu ro pa não pode
ex por tar car ne bo vi na nes te mo men to. Sa be mos tam -
bém que a Rús sia im por ta cer ca de 600 mil to ne la das
de car ne bo vi na anu al men te. Será que ago ra, por in -
ter mé dio de V. Exª e da Ca mex, não se ria pos sí vel de -
sen vol ver um tra ba lho ar ro ja do para que abrís se mos
o mer ca do para a car ne bo vi na na Con fe de ra ção da
Rús sia? Além dis so, não só por que San ta Ca ta ri na
tem uma su i no cul tu ra e uma avi cul tu ra de sen vol vi -
das, mas apro ve i tan do que essa Con fe de ra ção im -
por ta cer ca de US$800 mi lhões/ano de car ne su í na –
e o Bra sil ex por ta para ela ape nas em tor no de US$30 
mi lhões –, não po de ría mos, num con jun to mais ar ro -
ja do, avan çar nes se mer ca do?

Se ri am es sas as mi nhas con si de ra ções, tam -
bém elo gi an do V. Exª por ter agi do no mo men to cer to.
Ain da so bre o mer ca do da Con fe de ra ção da Rús sia,
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não de se ja mos o azar da Eu ro pa, em ab so lu to. No
en tan to, como ela não pode ex por tar, é um mer ca do
enor me que se apre sen ta para o Bra sil.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Se -
na dor Ca sil do Mal da ner, co me ça rei pela se gun da
per gun ta, que diz res pe i to à Rús sia. Já ne go ci a mos
com ela, no ano pas sa do, um acor do para ex por tar
car ne de su í nos. Em 1999, ex por ta mos 15 mil to ne la -
das de su í nos de San ta Ca ta ri na e do Pa ra ná para a
Rús sia. Nes te ano, ex por ta re mos 60 mil to ne la das.

Já con vi da mos uma mis são rus sa, que che ga rá
no pró xi mo mês, para a car ne bo vi na. E o nos so Se -
cre tá rio de De fe sa Agro pe cuá ria se gui rá para Mos -
cou na pró xi ma se ma na. Qu an do há uma emer gên cia 
sa ni tá ria, eles fi cam aqui. Su pe ra da a emer gên cia,
de ter mi no que efe tu em a ven da, por que o novo nome
do pro te ci o nis mo é sa ni tá rio.

Ven de mos a car ne su í na hoje, con ven cen do o
rus so de que o nos so por co é bom e tem qua li da de. O
pes so al das em pre sas de San ta Ca ta ri na e do Pa ra ná 
vai jun to. Fa ze mos um acor do sa ni tá rio, e eles vão
ven der o pro du to. Com a Rús sia, já está tudo acer ta -
do, e a car ne su í na está se guin do. Ago ra, ne go ci a re -
mos com a Rús sia a car ne bo vi na.

A nos sa pró xi ma eta pa será ven der car ne para o 
Ja pão, o ma i or im por ta dor do mun do des se pro du to.
De po is, tra ta re mos me lhor do Ori en te Mé dio, que re -
pre sen ta ou tro ca pí tu lo. O Se na dor Ney Su as su na,
aqui pre sen te, co nhe ce bem o as sun to.

Esta mos atu an do nes sa área em es tre i ta co la -
bo ra ção com o Go ver no de San ta Ca ta ri na, com o Se -
cre tá rio Odacyr Zon ta, com o pes so al da Per di gão, da
Sa dia e do Pa ra ná. Esta mos tra ba lhan do em con jun to
com as em pre sas. Abri mos o mer ca do, do pon to de vis -
ta sa ni tá rio. Eles vão aos pa í ses e ven dem os pro du tos.

Com re la ção à sua per gun ta so bre ras tre a bi li da -
de, ima gi nei que se ria fe i ta an te ri or men te. Dar-lhe-ei
ape nas um re su mo, por que são mu i tas as in for ma -
ções. Impor ta mos 5.961 ani ma is, de vem es tar fal tan -
do al guns nes sa lis ta, mas o re gis tro de im por ta ção é
esse. Vi vos exis tem 2.915, fo ram aba ti dos 457, mor -
re ram 2.440. Des ses 5.961 ani ma is, há com ple ta ras -
tre a bi li da de para 5.812 de les. Exis tem 149 cuja ras -
tre a bi li da de não com ple ta mos.

Te nho dito para o pes so al da União Eu ro péia
que o Bra sil é um con ti nen te. Em Ube ra ba, por exem -
plo, al guém im por ta um tou ro e, de re pen te, com pra
uma fa zen da em Pa ra go mi nas e leva o ani mal para lá. 
Há um pri mo des sa pes soa que tem uma fa zen da em
To can tins, e ele em pres ta o tou ro para o pri mo du ran -
te um ano. Isso ocor re mu i to aqui.

Então, não é pos sí vel ha ver ras tre a bi li da de per -
fe i ta. Te nho a im pres são de que quem es ta be le ceu
es sas re gras de ras tre a bi li da de deve ser ho lan dês,
que faz o ras tre a men to do gado da Ho lan da de bi ci -
cle ta. Esta é uma na ção con ti nen tal!

Então, às ve zes, fico um pou co – não di ria ir ri ta -
do – des con for ta do quan do ouço al guns ci en tis tas
eu ro pe us di zen do que é ne ces sá rio ras tre ar to dos os
ani ma is. Será que eles já per ce be ram o ta ma nho des -
te País, as di fi cul da des que te mos e as pro pri e da des
imen sas? Ras tre a mos qua se tudo. Só fal tam 2% do
to tal de ani ma is. Os Esta dos Uni dos não fi ze ram isso,
eles im por ta ram só 500 ani ma is. Mas nós o fi ze mos,
com o apo io das en ti da des de clas se, das as so ci a -
ções que re gis tram os ani ma is e da se cre ta ria dos
agri cul to res. Instruí a Se cre ta ria de De fe sa Agro pe -
cuá ria para que cen tra li ze as ações, por que isso não
era cen tra li za do an te ri or men te. Não ha via o pro ble ma 
da vaca lou ca, e a ma i or par te des ses ani ma is veio da 
Ale ma nha – são ani ma is da raça Fleck vi eh, Sim men -
tal. Esse pro ble ma só sur giu em de zem bro do ano
pas sa do. Cen tra li za mos esse as sun to no Mi nis té rio e
va mos man ter esse con tro le den tro do Mi nis té rio, até
a mor te des ses ani ma is, que se rão en ter ra dos nas
pro pri e da des. Assim, da re mos se gu ran ça. Esse é um
tra ba lho que pre ci sa mos fa zer para as se gu rar que a
nos sa car ne não seja afe ta da pela BSE.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Mi -
nis tro, com mu i ta sa tis fa ção, vejo o su ces so de V. Exª.
Já tive o pra zer de en con trá-lo no Go ver no Gar ras ta zu
Mé di ci, tra ba lhan do no mes mo Mi nis té rio. Lem bro-me 
do or gu lho que eu ti nha quan do fa la vam de um Mi nis -
tro que fa la va seis lín guas. Na que le tem po, éra mos
mais jo vens. 

Mas, meu Mi nis tro, ape sar das pro vi dên ci as
tem pes ti vas ado ta das pelo Bra sil no epi só dio da vaca
lou ca, temo que não te nha mos re a gi do com a ade -
qua da ener gia di an te de um ar ti fí cio in ven ta do ma le -
vo la men te pelo Go ver no ca na den se para pre ju di car a 
ex pan são bra si le i ra no co mér cio in ter na ci o nal.

Já es ta mos ha bi tu a dos à guer ra co mer ci al tra -
va da pe los pa í ses ri cos con tra o Bra sil. Já sa be mos
como é di fí cil rom per a mu ra lha do pro te ci o nis mo
des ses pa í ses, mas essa cons tan te pe le ja que en -
fren ta mos, ape sar de agres si va e ca u sa do ra de enor -
mes pre ju í zos à nos sa eco no mia, ela tra va-se num
cer to ní vel de com por ta men to ci vi li za do, como se fos -
sem gol pes des fe cha dos numa luta su je i ta a re gras. 
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O que so fre mos no epi só dio da vaca lou ca ele -
vou a agres si vi da de em ma té ria de guer ra co mer ci al
a um pa ta mar sem pre ce den tes no saco de mal da des 
das re pre sá li as co mer ci a is. O Go ver no do Ca na dá re -
cor reu, nes se epi só dio, ao gol pe ba i xo, à ca lú nia, à
ação tra i ço e i ra, pér fi da, so ler te, ve lha ca. 

O Ca na dá é um país hon ra do, mas o seu Go ver -
no hou ve-se com de son ra ao nos acu sar de so pe tão e 
sem fun da men to de es tar mos in fec ta dos com o mal
da vaca lou ca. 

O Ca na dá é um país hon ra do, mas o seu Go ver -
no hou ve-se com de son ra ao di fa mar o nos so pro du -
to, com re per cus são in ter na ci o nal, ca u san do enor -
mes pre ju í zos ao nos so País. 

O Ca na dá é um país hon ra do, mas o seu Go ver -
no hou ve-se com de son ra ao tra tar de nos im pin gir
uma su pos ta epi de mia no se tor da pe cuá ria, quan do,
na ver da de, pro cu ra va des fe char uma re pre sá lia con -
tra a nos sa Embra er, mais com pe ten te que a Bom bar -
di er ca na den se.

O Ca na dá, Sr. Mi nis tro, é um país hon ra do, mas
o seu Go ver no hou ve-se com de son ra ao atu ar em fa -
vor da Bom bar di er, em pre sa que é a ma i or fi nan ci a -
do ra das cam pa nhas ele i to ra is do par ti do que lá está
no po der.

O Ca na dá é um país hon ra do, mas o seu Go ver -
no hou ve-se com de son ra ao lan çar-se na aven tu ra
des sa agres são, por for ça de la ços de pa ren tes cos
exis ten tes en tre o che fe des se Go ver no e o Pre si den -
te da Bom bar di er, um cer to Ro bert Brown que, além
dis so, já fez par te des se Go ver no.

Sr. Mi nis tro, o que es pe ro do Go ver no bra si le i ro
no ras tro des se epi só dio é que sa i ba fa zer o Go ver no
do Ca na dá en ten der que nos deve des cul pas for ma is e
ex pli ca ção ao mun do, além da in de ni za ção fi nan ce i ra.

O que eu es pe ro do Go ver no bra si le i ro é que co -
mu ni que e es cla re ça, em fó rum in ter na ci o nal de ele -
va da im por tân cia, a agres são que so freu, aler tan do
prin ci pal men te os ou tros pa í ses emer gen tes e ex clu í -
dos que, a par tir de hoje, es ta rão tam bém eles di an te
des te novo pe ri go: a do en ça ima gi ná ria, in ven ta da e
di vul ga da como ve ne no sa arma de guer ra co mer ci al,
de ne ga ção do aces so dos seus pro du tos ao mer ca -
do in ter na ci o nal.

O Bra sil, Sr. Mi nis tro, tem fe i to es for ços as som -
bro sos na mo der ni za ção da sua agri cul tu ra, e V. Exª
tem sido um ele men to ati vo nes se pro ces so, não só
da agri cul tu ra como da pe cuá ria, den tro de téc ni cas
na tu ra is de pro du ção, o que cons ti tui ex tra or di ná ria
van ta gem com pa ra ti va nes ses tem pos de trans gê ni -
cos e clo na gens. Não po de mos per mi tir que a con ta -

mi na ção da nos sa ima gem de país de tec no lo gi as lim -
pas, com o fito ex clu si vo de pre ju di car a mar ca Bra sil,
re du za, des le al men te, a nos sa com pe ti ti vi da de.

Por isso, per gun to, Sr. Mi nis tro: qual a es ti ma ti va 
do seu Mi nis té ri o dos pre ju í zos ca u sa dos ao Bra sil no
cur to e lon go pra zo em re la ção a este even to? O Mi nis -
té rio de V. Exª ado tou al gu ma pro vi dên cia no sen ti do de
ori en tar o Go ver no bra si le i ro para exi gir com pen sa ções
fi nan ce i ras do Ca na dá? A OMC já foi aci o na da? Do
pon to de vis ta pri vi le gi a do – e V. Exª tem uma in te li -
gên cia re al men te pri vi le gi a da –, por que o Bra sil é tão
com pla cen te com os nos sos par ce i ros co mer ci a is he -
ge mô ni cos e tão tí mi do na de fe sa dos in te res ses na ci o -
na is no âm bi to da OMC? – or ga nis mo le gi ti ma do para a
so lu ção dos con fli tos e para as ar bi tra gens das pu ni -
ções e do qual so mos só ci os fun da do res.

Para fi na li zar, por que in sis ti mos tan to em ven -
der para os pa í ses que têm co tas e de i xa mos os ára -
bes e ou tros pa í ses que não têm co tas e que de pen -
dem só e uni ca men te do nos so en ge nho e arte? Por
que não agre di mos um pou co mais es ses pa í ses, do
pon to de vis ta co mer ci al?

Por úl ti mo, peço ao Mi nis tro um apo io: ve nho
bri gan do para que o nos so Por ta-Aviões Mi nas Ge -
ra is, que será de sa ti va do, se trans for me num shop -
ping am bu lan te do Bra sil, indo de por to em por to,
ven den do as nos sas ma té ri as-pri mas, os nos sos in -
su mos e os nos sos pro du tos aca ba dos. Para a nos -
sa ale gria, o pro je to está an dan do. So li ci to ao Mi nis -
tro que, com a sua in te li gên cia pri vi le gi a da e como
ho mem de ex por ta ção, tam bém pen sas se, de po is,
em como pode apo i ar uma idéia que tem duas con -
di ções: ou tra ta-se de uma idéia tola, o que não
acre di to, ou de uma gran de so lu ção para o nos so
País. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Sr. Mi nis tro.

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Mu i -
to obri ga do, Sr. Se na dor.

O Bra sil tra tou hoje do tema pro pos to por V. Exª
no Co mi tê de Me di das Sa ni tá ri as da OMC. É im por -
tan te fri sar que esse con ce i to de com pen sa ções na
OMC se re fe re à li be ra li za ção co mer ci al. Não exis te
hi pó te se de com pen sa ção pe cu niá ria nos dis po si ti -
vos da OMC. Por con se guin te, o Bra sil não fez – e
nem deve fa zer – ne nhu ma trans fe rên cia de re cur sos
ao Ca na dá em de cor rên cia de ve re di tos ne ga ti vos em 
con tro vér si as, no caso da Embra er. Da mes ma for ma, 
o Ca na dá não fará pa ga men to al gum ao Bra sil em de -
cor rên cia des se epi só dio da vaca lou ca. 
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Ago ra, os se to res pri va dos, isto é, os fri go rí fi cos
pri va dos que fo ram pre ju di ca dos, os pe cu a ris tas que
atra sa ram o re ce bi men to, que de i xa ram, en fim, de
en vi ar seus bois para o aba te no mo men to cer to, es -
tes, sim, cer ta men te en tra rão com ações na jus ti ça do 
Ca na dá, ple i te an do in de ni za ções. Há vá ri as es ti ma ti -
vas do ní vel de pre ju í zo. Ne nhu ma até ago ra ad qui riu
um grau de con sis tên cia, por que, do pon to de vis ta fi -
nan ce i ro, as ex por ta ções que ha vi am sido re pre sa -
das já fo ram em bar ca das. Tal vez se per ca al gu ma co -
i sa de ex por ta ção para o Ca na dá, que im por ta US$5
mi lhões por ano. Os Esta dos Uni dos, não. Para os
Esta dos Uni dos, a es ti ma ti va é ven der nes te ano mais 
de US$100 mi lhões. Aí, sim, ha ve ria di fi cul da des.

Com bi na mos a ação jun to ao Co mi tê Fi tos sa ni -
tá rio, que pro pu se mos ime di a ta men te, e de i xa mos
que o se tor pri va do tome as suas ini ci a ti vas por in ter -
mé dio de seus ad vo ga dos. Eles cer ta men te fa rão
algo me lhor do que o Go ver no, por que sa bem ne go ci -
ar e sa be rão es co lher os re pre sen tan tes mais ade -
qua dos para esse tipo de tra ba lho.

Com re la ção aos ára bes, a mi nha ex pe riên cia é
de que o Go ver no não faz bem es sas co i sas. Quem
deve fazê-lo são as em pre sas pri va das, com o apo io
do Go ver no. Esta mos re al men te per den do al gu mas
opor tu ni da des em al guns pa í ses que são mer ca dos
mu i to in te res san tes. De ve ría mos es ti mu lar que em -
pre sas se en ga jem em fa zer ne gó ci os com o apo io do 
Go ver no – como acon te ce no mun do in te i ro –, com o
Pro ex e ou tros ins tru men tos. 

Ti ve mos a ex pe riên cia da Inter bras, tam bém ti -
ve mos a ex pe riên cia de ou tra em pre sa li ga da ao Ban -
co do Bra sil, cujo nome não lem bro – já ex tin ta há mu -
i to tem po -, que co me çou como uma tra ding. Essas
ati vi da des de go ver no não dão cer to, por que aca bam
de i xan do de ser pri va das para cum prir mis sões de
go ver no, e aí vão para um ter re no que não é co mer ci -
al e os re sul ta dos, em ge ral, não são bons.

Eu su ge ri ria sem pre, nes ses ca sos de pa í ses,
como é o caso dos pa í ses ára bes, em que é mu i to im -
por tan te, às ve zes, ar mar uma ope ra ção – não digo
um bar ter, mas uma ope ra ção back to back, como se 
cos tu ma di zer –, es co lher em pre sas e apo iá-las, para
que re a li zem os seus ne gó ci os, dan do-lhes li nhas de
cré di to com ju ros com pe ti ti vos no mer ca do in ter na ci -
o nal, para que elas pos sam ofe re cer cré di to para os
pa í ses com pra do res.

Con si de ro a idéia do Mi nas Ge ra is ex ce len te.
Espe ro que V. Exª pos sa levá-la para fren te e, des de
já, va mos re ser var um es pa ço para o Mi nis té rio da
Agri cul tu ra ter o seu es tan de para co lo car ca cha ça,

fru ta, car ne bra si le i ra e su cos, aqui lo que tem sido um 
gran de su ces so.

Te mos re a li za do ex pe riên ci as mo des tas de par -
ti ci pa ção in ter na ci o nal, como ago ra na Se ma na Ver -
de, em Ber lim, e em ou tros even tos, e devo di zer que
com gran de re sul ta do. A ca cha ça bra si le i ra está as su -
min do uma po si ção ex tra or di ná ria; a ca i pi ri nha tem
um gran de su ces so; nós já va mos ex por tar esse ano,
eu acre di to, US$20 mi lhões de ca cha ça. Eu já con ver -
sei com a OMC para re gis trar o nome ”ca cha ça“, nós
já va mos tra tan do dis so no INPI. As nos sas fru tas,
ano pas sa do, de ram mais de US$400 mi lhões de re -
ce i ta. Pen so que es ta mos avan çan do. 

Mi nha úni ca pre o cu pa ção é com re la ção aos
pre ços, que não es tão bons. Mas pre ci sa mos ven der.
Di zia há pou co que este País é um país com pra do,
pre ci sa mos ven der. Pre ci sa mos vi rar o jogo e V. Exª,
com a ex pe riên cia que tem até mes mo na área em -
pre sa ri al, pode cer ta men te nos aju dar mu i to com idéi -
as, com ou sa dia e agres si vi da de. Não po de mos e não 
te mos que ter medo de ou sar. O Bra sil tem que ou sar
mais, tem que se co lo car na li nha de fren te e fa zer
mar ke ting. Pre ci sa mos de i xar de ser com pra dos;
pre ci sa mos ven der.

Gos ta ria de fi na li zar es ses co men tá ri os di zen do 
que o Mi nis té rio da Agri cul tu ra está pen san do as sim
em to das as suas ações. O ho mem da área sa ni tá ria
está en fren tan do uma emer gên cia, mas sai da qui e
vai aju dar a ven der car ne na Rús sia. É fun da men tal
que es te ja mos lado a lado com as em pre sas pri va das 
pro mo ven do o pro du to bra si le i ro, as se gu ran do a sua
qua li da de e sa ni da de. 

Mu i to obri ga do pe los seus co men tá ri os, e, mais
uma vez, per mi ta-me re gis trar os agra de ci men tos do
Mi nis té rio da Agri cul tu ra pela sua ação jun to com os
de ma is Se na do res Amir Lan do e Jo nas Pi nhe i ro na -
que la emen da tão im por tan te para nós.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ney Su as su na foi o úl ti mo ora dor ins cri to, se V. Exª
de se jar, Sr. Mi nis tro, a Pre si dên cia con ce de-lhe dois
mi nu tos para con si de ra ções fi na is. 

O SR. MINISTRO PRATINI DE MORAES – Já
são 19 ho ras e sei das li mi ta ções do tem po, en tão
que ro ape nas, Sr. Pre si den te, Se na dor Edi son Lo bão, 
agra de cer a opor tu ni da de de ter vin do a esta Casa
en con trar tan tos ami gos e um am bi en te sim pá ti co,
aco lhe dor e tão in cen ti va dor. É um gran de pra zer tam -
bém es tar em uma ses são pre si di da por V. Exª, que
co nhe ci ain da jor na lis ta e que uma vez me per gun tou
”Pra ti ni, você não vai?“ Como quem di zia: ”Você não
vai se can di da tar pelo Rio Gran de ?“ É bom vê-los Se -
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na dor Edi son Lo bão, meus ami gos Se na do res Jo nas
Pi nhe i ro, Ney Su as su na, Le o mar Qu in ta ni lha, Ca sil -
do Mal da ner, nos so com pa nhe i ro de vi a gens um pou -
co tu mul tu a das em San ta Ca ta ri na.

Estou à dis po si ção dos se nho res no Mi nis té rio
da Agri cul tu ra. Esta mos que ren do aju dar o Bra sil a
ven der. Pro du zir o Bra sil sabe, mas pre ci sa apren der
a ven der e te mos que nos jun tar nes sa ta re fa.

Mu i to obri ga do pela aten ção dos se nho res. Mu i -
to obri ga do ao Se na do por esta opor tu ni da de. (Pal -
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia agra de ce a pre sen ça do Mi nis tro da Agri cul tu -
ra Pra ti ni de Mo ra es pe las va li o sas in for ma ções que
nos trou xe e se con gra tu la com os co nhe ci men tos de
S. Exª, ha u ri dos ao lon go de mu i tos anos de es tu do e
de ex pe riên cia na vida pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão.) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 25, DE 1998

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, in ci so II, do Re -
gi men to Inter no, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 65, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 25, de 1998, de au to ria da Se na do ra Emi lia
Fer nan des, que ins ti tui o Di plo ma Mu lher-Ci da dã
Bert ha Lutz e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is sob nºs 49, 50 e 51, de
2001, das Co mis sões:

– de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Joel de Hol -
lan da;

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra; e

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Antô nio Car los Va -
la da res.

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.

– 2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 51, de 2000 (nº 642/99, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº 9.020, de 30 de mar -

ço de 1995, que dis põe so bre a im plan ta ção, em ca rá -
ter emer gen ci al e pro vi só rio, da De fen so ria Pú bli ca
da União, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.224, de 2000, 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.

– 3 –
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 113, DE 2000 – COMPLEMENTAR

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 113, de 2000-Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Mo re i ra Men des, que al te ra a Lei Com -
ple men tar nº 64, de 18 de maio de 1990, para tor nar
ine le gí vel aque le cuja pres ta ção de con tas re la ti va a
cam pa nha ele i to ral te nha sido re je i ta da, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.045, de 2000, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
Se na dor Álva ro Dias.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 18, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 18, de 1999, de au to ria do Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, que con vo ca ple bis ci to so bre a
cri a ção do Esta do do Ara gua ia, ten do

Pa re cer sob nº 950, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do -
ra Ma ria do Car mo Alves, fa vo rá vel, com as Emen das
nºs 1 e 2-CCJ, que apre sen ta, com voto con trá rio do
Se na dor José Edu ar do Du tra e abs ten ção do Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 115, DE 1996

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 115, de 1996 (nº 274/96, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são ou tor ga da à So ci e da de Rá dio Clu be de Ron -
do nó po lis Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ron do nó po lis,
Esta do de Mato Gros so, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 779, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i -
ro, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.
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– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 1, de 2000 (nº 85/99, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à So ci e da de Pa ten se de Ra di o di fu são
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pa tos de Mi nas,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 780, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 27, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 27, de 2000 (nº 286/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da So ci e da de Rá dio Emis so ra Me tro po li ta na
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia na ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do
Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 836, de 2000, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arthur da Tá vo la.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 92, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 92, de 2000 (nº 229/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio FM Cos ta Bran ca Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Are ia Bran ca, Esta do do Rio Gran -
de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 861, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Agne lo Alves.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 111, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 111, de 2000 (nº 297/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à Rá dio Prin ce sa das Ma tas Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das mé di as
na ci da de de Vi ço sa, Esta do de Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 864, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ri ba mar Fi -
que ne.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 158, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 158, de 2000 (nº 374/99, na câ ma ra
dos De pu ta dos, que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Pro te ção à Ma ter ni da de e Infân cia de
Ipo rã a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ipo rã – PR, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.112, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Osmar Dias.

11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 175, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 175, de 2000 (nº 370/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Lo te a men to Jar dim
San ta-Ana a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Ma ce ió, Esta do de Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.245, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Se bas tião
Ro cha. 

– 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 202, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 202, de 2000 (nº 427/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Uni ver si tá ria Me tro po li ta na Ltda. 
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda 
mé dia na ci da de de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.104, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Val mir Ama -
ral, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 13 –
REQUERIMENTO Nº 18, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
18, de 2001, do Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, so li ci -
tan do a tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do
Se na do nºs 664 e 688, de 1999, por re gu la rem a mes -
ma ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 05 mi nu tos.)
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Ata da 14ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 15 de mar ço de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão, Car los Wil son e Ade mir Andra de

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 
Ma ga lhães – Antonio 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 cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner 
– Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar -
do Su plicy – Fer nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no Pe re i -
ra – Ge ral do Althoff – Ge ral do Melo – Gil ber to Mes tri -
nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – 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 – José Agri pi no – José Co e -
lho – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – 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 – 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 Sa tur ni no
– Ro me ro Jucá – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do 
– Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro -
ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta de 
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 66 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 Na bor 
Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

OFÍCIO

 DO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Nº 17/2001, de 9 do cor ren te, co mu ni can do que
res pon de rá ao Re que ri men to nº 616, de 2000, de in -
for ma ções, tão logo es te ja con clu í do o le van ta men to
dos da dos re fe ren tes ao Pro gra ma Espe ci al de Tre i -
na men to – PET, que se en con tra em fase de re for mu -
la ção. 

A co mu ni ca ção foi en ca mi nha da, em có pia, ao
Re que ren te.

O pro ces sa do do Re que ri men to nº
616, de 2000, fi ca rá na Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa, aguar dan do as in for ma ções so li ci ta -
das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, 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:

Bra sí lia, 14 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Di ri gi mo-nos a Vos sa Exce lên cia para co mu ni -

car à Mesa do Se na do Fe de ral que, con for me o dis -
pos to no art. 61 e seu pa rá gra fo úni co, do Re gi men to
Inter no, os re pre sen tan tes do Par ti do da So ci al De -
mo cra cia Bra si le i ra — PSDB e do Par ti do Pro gres sis -
ta Bra si le i ro — PPB sob a li de ran ça do pri me i ro, de ci -
di ram cons ti tu ir um Blo co Par la men tar.

Na opor tu ni da de, re no va mos 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 – Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha, Lí der do PPB.
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Ata da Re u nião da Ban ca da do PSDB para
for ma ção de Blo co Par ti dá rio no Se na do Fe de ral

Aos tre ze dias do mês de mar ço de dois mil e
um, às dez ho ras no Ga bi ne te des ta Li de ran ça, re ú -
ne-se a Ban ca da do Par ti do da So ci al De mo cra cia
Bra si le i ra – PSDB, no Se na do Fe de ral, para dis cu tir
a for ma ção de blo co par la men tar com o Par ti do Pro -
gres sis ta Bra si le i ro – PPB. Pre sen tes os Se na do res
aba i xo as si na dos e, ha ven do nú me ro re gi men tal, o
Se na dor Ser gio Ma cha do, pre si din do a re u nião, de -
cla ra aber tos os tra ba lhos e so li ci ta aos pre sen tes
que pro ce dam à dis cus são e vo ta ção do as sun to em 
pa u ta. Após exa us ti va dis cus são da ma té ria, fica
apro va da a for ma ção do re fe ri do blo co par la men tar.

Nada mais ha ven do a tra tar, la vra-se a pre sen te
ata que vai as si na da pelo Se nhor Lí der do PSDB e
de ma is mem bros pre sen tes da Ban ca da.

Ata da re u nião da ban ca da do PPB para for -
ma ção de Blo co Par ti dá rio no Se na do Fe de ral

Aos tre ze dias do mês de mar ço de dois mil e
um, às dez ho ras no Ga bi ne te des ta Li de ran ça, re u -
niu-se a Ban ca da do Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro,
no Se na do Fe de ral, para dis cu tir a for ma ção de blo co
par la men tar com o Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra -
si le i ra — PSDB. Pre sen tes os Se na do res Le o mar Qu -
in ta ni lha e Fer nan do Ma tu sa lém. Ha ven do nú me ro re -
gi men tal, o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, pre si din do a

re u nião, de cla ra aber tos os tra ba lhos e so li ci ta aos
pre sen tes que pro ce dam à dis cus são e vo ta ção do
as sun to em pa u ta. Após dis cus são da ma té ria, fica
apro va da a for ma ção do re fe ri do blo co par la men tar.

Nada mais ha ven do a tra tar, la vra-se a pre sen te
ata que as si na da pelo Se nhor Lí der do PPB e de ma is
mem bros da Ban ca da. – Fer nan do Ma tu sa lém – Le -
o mar Qu in ta ni lha.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

OF. GLPMDB Nº 29/2001

Bra sí lia, 14 de mar ço 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 Gil ber to Mes tri -
nho, como mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção à Se na do -
ra Mar lu ce Pin to, na Co mis são Mis ta in cum bi da de
exa mi nar e emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
2.091-17, de 22-2-01, que “al te ra dis po si ti vos da Lei
nº 9.870, de 23 de no vem bro de 1999, que dis põe so -
bre o va lor to tal das anu i da des es co la res”, fi can do a
mes ma as sim cons ti tu í da:
Ti tu la res Su plen tes
Se na dor Gil ber to Mes tri nho Se na dor Alber to Sil va
Se na dor Na bor Ju ni or      Se na dor Ro ber to Re quião

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 Re nan
Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 92

Bra sí lia, 14 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia a re la ção dos no -

mes dos De pu ta dos do PMDB, que com po rão a Co mis -
são Mis ta des ti na da a apre ci ar e pro fe rir pa re cer à Me -
di da Pro vi só ria nº 2.137-2, de 23 de fe ve re i ro de 2001,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te de sig na dos.

Ti tu la res          Su plen tes
Alber to Fra ga       Nair Xa vi er Lobo
Si las Bra si le i ro      Nel son Pro en ça

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção. – De pu ta do
Ged del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Na bor Jú ni or.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 2001

De ter mi na a fi xa ção de li mi tes para
gas tos com a pu bli ci da de de obras go -
ver na men ta is.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal de ter mi na a
fi xa ção de li mi tes para gas tos com a pu bli ci da de de
obras go ver na men ta is.

Art. 2º O art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar com a se guin te al te ra ção no § 1º e acres ci do
do in ci so IV, no § 8º, e do § 11.

“Art. 37. ..............................................
§ 1º A pu bli ci da de dos atos, pro gra mas,

obras, ser vi ços e cam pa nhas dos ór gãos e
en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca de qual -
quer das es fe ras po lí ti co-ad mi nis tra ti vas de ve -
rá ter ca rá ter edu ca ti vo, in for ma ti vo ou de ori -
en ta ção so ci al, dela não po den do cons tar no -
mes, sim bo los ou ima gens que ca rac te ri zem
pro mo ção pes so al de au to ri da des ou ser vi do -
res pú bli cos. (NR)

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

§ 8º......................................................
I – .......................................................
II – ......................................................
III – .....................................................
IV – os li mi tes com gas tos em pu bli ci -

da de de obras. (AC)

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

§ 11.  A lei es pe cí fi ca de que tra ta o in -
ci so XIX deve con ter nor mas es pe ci a is de li -
mi ta ção à pu bli ci da de com obras, ade qua -
das às con di ções ope ra ci o na is das en ti da -
des. (AC)".

Art. 3º Esta Emen da en tra em vi gor na data da
sua pro mul ga ção.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral, por meio do § 1º do art.
37, li mi ta qua li ta ti va men te os gas tos com pu bli ci da de
dos ór gãos da ad mi nis tra ção:

“Art. 37...............................................
§ 1º A pu bli ci da de dos atos, pro gra -

mas, obras, ser vi ços e cam pa nhas dos ór -
gãos pú bli cos de ve rá ter ca rá ter edu ca ti vo,
in for ma ti vo ou de ori en ta ção so ci al, dela
não po den do cons tar no mes, sím bo los ou
ima gens que ca rac te ri zem pro mo ção pes so -
al de au to ri da des ou ser vi do res pú bli cos.

.........................................................."
A pro po si ção tem por ob je ti vo o es ta be le ci men -

to de li mi tes qua li ta ti vos e quan ti ta ti vos, de ma ne i ra a
não pre ju di car a ati vi da de dos en tes es ta ta is.
Note-se, a pro pó si to, que com pe te à União, aos Esta -
dos e ao Dis tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te
so bre di re i to fin ce i ro. No âm bi to des sa le gis la ção con -
cor ren te, a União pode es ta be le cer nor mas ge ra is,
sem ex clu ir a com pe tên cia su ple men tar dos Esta dos.
Assim, o li mi te quan ti ta ti vo deve ser de ter mi na do por
cada es fe ra po li ti co-ad mi nis tra ti va, sob pena de com -
pro me ter o pac to fe de ra ti vo.

No âm bi to dos or ça men tos fis cal e da se gu ri da -
de, os li mi tes quan ti ta ti vos são de ter mi na dos pelo pró prio 
Po der Le gis la ti vo, quan do dis cu te e vota as pro pos tas de
lei or ça men tá ria e de cré di tos adi ci o na is. Na apli ca ção
des ses re cur sos, no âm bi to da ad mi nis tra ção di re ta, apli -
cam-se as res tri ções qua li ta ti vas já im pos tas pela Lei
Ma i or. As li mi ta ções quan ti ta ti vas de gas tos com pu bli ci -
da de de obras das en ti da des da ad mi nis tra ção in di re ta,
por sua vez, de vem con si de rar a si tu a ção es pe cí fi ca do
ente para o es ta be le ci men to de li mi tes. O mo men to ide al
para tan to con fi gu ra-se na ela bo ra ção dos con tra tos de
ges tão, pre co ni za dos pela Lei Ma i or e pela Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal.

O ter mo “ór gãos pú bli cos” pode en se jar am bi güi -
da des, por quan to, em re gra, re fe re-se à ad mi nis tra ção
di re ta. Por con se guin te, de modo a evi tar dú vi das para o
in tér pre te, ofe re ce-se a pre sen te emen da cons ti tu ci o nal.

Ade ma is, da das as con di ções es pe cí fi cas de 
atu a ção das es ta ta is, mor men te em face da exis -
tên cia dos con tra tos de ges tão, é im pe ra ti vo in clu -
ir li mi tes aos gas tos com pu bli ci da de de obras
tam bém nes ses con tra tos. Sen do es ses os mé ri -
tos da Pro po si ção, res ta con tar com a sua apro va -
ção pe los no bres Pa res,em face da sua cons ti tu ci -
o na li da de, le ga li da de e re gi men ta li da de.

Sala das Ses sões, em 15 de mar ço de 2001
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

”Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta 
de qual quer dos Po de res da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os obe de ce rá aos prin -
cí pi os de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu -
bli ci da de e efi ciên cia e, tam bém, ao se guin te:“

.........................................................................
§ 1º A pu bli ci da de dos atos, pro gra mas, obras,

ser vi ços e cam pa nhas dos ór gãos pú bli cos de ve rá ter 
ca rá ter edu ca ti vo, in for ma ti vo ou de ori en ta ção so ci al, 
dela não po den do cons tar no mes, sím bo los ou ima -
gens que ca rac te ri zem pro mo ção pes so al de au to ri -
da des ou ser vi do res pú bli cos.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan -
tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no. 

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 19, DE 2001

Alte ra o art. 33 da Lei nº 9.504, de 30 
de se tem bro de 1997

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 33 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem -

bro de 1997, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes
in ci sos:

“Art. 33. ...................................
IX – pro por ção do nú me ro de ele i to res

na área fí si ca de re a li za ção do tra ba lho em
re la ção ao to tal do ele i to ra do bra si le i ro;

X – o nú me ro de pes so as ou vi das, com
de mons tra ção do per cen tu al de in de ci sos.

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 9.504 de 1997 re pre sen ta gran de pas so
no apri mo ra men to do sis te ma ele i to ral bra si le i ro, por

bus car dis ci pli nar o su frá gio de for ma per ma nen te,
es ta be le cen do nor mas ge ra is que se apli cam a toda e 
qual quer ele i ção, nor mas es sas con ce bi das com o in -
ten to de to mar o pro ces so mais éti co e trans pa ren te.

No ta da men te no que con cer ne ao as sun to “pes -
qui sas e tes tes ele i to ra is”, a Lei, nos seus arts. 33, 34
e 35, se re ves te dos ma i o res cu i da dos no sen ti do de
exi gir se ri e da de por par te de quem re a li za es sas pes -
qui sas, e de evi tar fra u des que pos sam con fun dir o
ele i to ra do para, mu i tas ve zes, be ne fi ci ar de ter mi na -
dos can di da tos.

O pro je to que ora apre sen ta mos tem por es co po 
aper fe i ço ar ain da mais a re fe ri da Lei no que con cer ne 
à ques tão em foco, ten do por in ten ção fir mar ou tras
ga ran ti as em re la ção à ve ra ci da de das in for ma ções e
pro por ci o nan do, as sim, me lho res cri té ri os de afe ri ção 
da au ten ti ci da de das pes qui sas, o que fa ci li ta rá o es -
cla re ci men to da so ci e da de quan to aos pos tu lan tes a
car gos ele ti vos.

Em de cor rên cia do man da men to con ti do no § 1º 
do art. 220 da Cons ti tu i ção Fe de ral, se gun do o qual
“ne nhu ma lei con te rá dis po si ti vo que pos sa cons ti tu ir
em ba ra ço à ple na li ber da de de in for ma ção jor na lís ti -
ca em qual quer ve í cu lo de co mu ni ca ção so ci al ”, a li -
ber da de de in for ma ção deve ser res pe i ta da na sua in -
te i re za, o que im pe de a edi ção de leis que de al gu ma
for ma cer ce i em essa prer ro ga ti va. Po rém, sem afron -
tar o pre ce i to mag no, é pos sí vel do tar o or de na men to
ju rí di co de dis po si ções que im pe çam ou, no mí ni mo,
di fi cul tem a prá ti ca de abu sos ten den tes a dis tor cer a
cons ciên cia do ci da dão, pois a pes qui sa ma ni pu la da
cons ti tui gran de en tra ve à efe ti va ção de uma ele i ção
jus ta e lisa. E é com tal in tu i to que ofe re ce mos à con -
si de ra ção de nos sos ilus tres Pa res a pre sen te ini ci a ti -
va, com a fir me es pe ran ça de sua aco lhi da.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001. – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

.........................................................................
Art 33. As en ti da des e em pre sas que re a li za rem

pes qui sas de opi nião pú bli ca re la ti vas às ele i ções ou
aos can di da tos, para co nhe ci men to pú bli co, são obri -
ga das, para cada pes qui sa, a re gis trar, jun to à Jus ti ça 
Ele i to ral, até cin co dias an tes da di vul ga ção, as se -
guin tes in for ma ções:

I – quem con tra tou a pes qui sa;
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II – va lor e ori gem dos re cur sos des pen di dos no
tra ba lho;

III – me to do lo gia e pe río do de re a li za ção da
pes qui sa;

IV – pla no amos tral e pon de ra ção quan to a
sexo, ida de, grau de ins tru ção, ní vel eco nô mi co e
área fí si ca de re a li za ção do tra ba lho, in ter va lo de con -
fi an ça e mar gem de erro;

V – sis te ma in ter no de con tro le e ve ri fi ca ção,
con fe rên cia e fis ca li za ção da co le ta de da dos e do tra -
ba lho de cam po;

VI – ques ti o ná rio com ple to apli ca do ou a ser
apli ca do;

VII – o nome de quem pa gou pela re a li za ção do
tra ba lho.

lº As in for ma ções re la ti vas às pes qui sas se rão
re gis tra das nos ór gãos da Jus ti ça Ele i to ral aos qua is
com pe te fa zer o re gis tro dos can di da tos.

2º A Jus ti ça Ele i to ral afi xa rá ime di a ta men te, no
lo cal de cos tu me, avi so co mu ni can do o re gis tro das
in for ma ções a que se re fe re este ar ti go, co lo can do-as 
à dis po si ção dos par ti dos ou co li ga ções com can di -
da tos ao ple i to, os qua is a elas te rão li vre aces so pelo
pra zo de trin ta dias.

3º A di vul ga ção de pes qui sa sem o pré vio re gis -
tro das in for ma ções de que tra ta este ar ti go su je i ta os
res pon sá ve is a mul ta no va lor de cin qüen ta mil a cem
mil UFIR.

4º A di vul ga ção de pes qui sa fra u du len ta cons ti -
tui cri me, pu ní vel com de ten ção de seis me ses a um
ano e mul ta no va lor de cin qüen ta mil a cem mil UFIR.

Art 34. ..............................................................
..........................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pro je -
to será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1E Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or. 

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 79, DE 2001

Pro põe a ins ti tu i ção de Co mis são
Espe ci al de Co mér cio Exte ri or.

Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro a ins ta la ção
de Co mis são Espe ci al de Co mér cio Exte ri or, com -
pos ta de 11 ti tu la res e igual nú me ro de su plen tes
para, no pe río do de 12 me ses:

I – acom pa nhar o mer ca do co mer ci al in ter na ci o -
nal, in clu si ve man ten do ban co de da dos es pe cí fi co
so bre prá ti ca co mer ci a is dos pa í ses com os qua is o
Bra sil man tém re la ção co mer ci al;

II – acom pa nhar as prá ti cas de sub sí di os di re tos 
ou in di re tos dos pa í ses às suas em pre sas ex por ta do -
ras;

III – acom pa nhar o de sen vol vi men to do se tor
ex por ta dor na ci o nal e iden ti fi car as pos si bi li da des de
am pli a ção dos ne gó ci os in ter na ci o na is, a fim de pro -
por su ges tões à po lí ti ca de de sen vol vi men to do co -
mér cio ex te ri or;

IV – acom pa nhar o de sen vol vi men to das ne go -
ci a ções e emi tir pa re cer so bre os tra ta dos, acor dos
ou atos de in ser ção ou re ti ra da do Bra sil de áre as de
li vre co mér cio in ter na ci o na is; e

V – pro por me di das le gis la ti vas per ti nen tes ao
co mér cio ex te ri or ou que, de ca rá ter in ter no, vi sem
oti mi zar as po ten ci a li da des na ci o na is de de sen vol vi -
men to do mer ca do ex por ta dor."

Jus ti fi ca ção

A in ser ção dos pa í ses em de sen vol vi men to no
mer ca do in ter na ci o nal exi ge um, acom pa nha men to
di nâ mi co, da po lí ti ca co mer ci al in ter na ci o nal ten do
em vis ta que a com pe ti ti vi da de e des na ci o na li za ção
dos agen tes pro du to res pode ter con se qüên ci as dra -
má ti cas na eco no mia in ter na des ses pa í ses.

O Bra sil tem po ten ci al eco nô mi co para fa zer
essa tran si ção, ten do em vis ta o subs tan ci al de sen -
vol vi men to de al gu mas in dús tri as na ci o na is, em ati vi -
da des de pon ta, das qua is, ape nas exem pli fi ca ti va -
men te, des ta ca mos a in dús tria ae ro náu ti ca, far ma -
cêu ti ca e agro pe cuá ria.

Esse po ten ci al bra si le i ro co me ça a pre o cu par
os con cor ren tes in ter na ci o na is, vis-à-vis o epi só dio
da dis pu ta en tre o Bra sil e o Ca na dá, no se tor de ae -
ro na ves re gi o na is e, mais re cen te men te, e po li ti ca -
men te re la ci o na do, o epi só dio da vaca lou ca.

Estes fa tos es tão a de mons trar que o Bra sil não
pode mais agir em pi ri ca men te no tra to do co mér cio
ex te ri or, de ven do con tar com es tru tu ra per ma nen te,
di li gen te e ágil para que os pro du tos na ci o na is pos -
sam ter pre ser va do e, se pos sí vel, am pli a do o seu es -
pa ço.

São es sas mes mas ra zões que exi gem que o Se -
na do se an te ci pe e se pre pa re para cum prir suas com -
pe tên ci as cons ti tu ci o na is em ma té ria de Co mér cio
Exte nor com agi li da de e fun da men ta do em es tu dos das 
re la ções co mer ci a is in ter na ci o na is, con tro le dos sub sí -
di os, prá ti cas de dum ping, ta xa ção exa ge ra da, ou
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qual quer ou tra que coloque o Bra sil em po si ção in fe ri -
o ri za da ante a even tu a is par ce i ros co mer ci a is.

O gran de tema que se avi zi nha, e cu jos efe i tos
já se fa zem sen tir, é a da in ser ção do Bra sil na ALCA
– Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, e o Con gres -
so Na ci o nal não po de rá se fur tar a par ti ci par po si ti va -
men te des sas dis cus sões e do exa me qua li ta ti vo da
ma té ria.

O Bra sil tem que es tar pre pa ra do para ocu par
o lu gar de des ta que que lhe está re ser va do no con -
cer to das na ções, o que só será pos sí vel se es ti ver -
mos ap tos a ado tar po si ção al ti va, dig na, e não de
sub ser viên cia aos in te res ses dos pa í ses de sen vol vi -
dos.

Pre pa rar o Con gres so Na ci o nal para que res -
pon da tem pes ti va men te a es sas ques tões é nos sa
mis são e é esse in tu i to que nos ani ma a apre sen tar
o pre sen te Re que ri men to para que seja cons ti tu í da,
no âm bi to do Se na do Fe de ral, a ci ta da Co mis são
Espe ci al.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001. – Se -
na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re -
que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia
opor tu na men te, nos ter mos do dis pos to no art. 255,
in ci so II, alí nea c, item 6 do Re gi men to Inter no.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) 
– Sr. Pre si den te, so li ci to ins cri ção no mo men to opor -
tu no para uma co mu ni ca ção ina diá vel. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do no mo men to opor tu no. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, gos ta ria tam bém de ser ins cri to para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do no mo men to opor tu no. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1E Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or. 

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 80 , DE 2001

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, seja apre -
sen ta do pelo Se na do Fe de ral, voto de pe sar pelo fa le -
ci men to do pro fes sor José Cru ci a no de Ara ú jo,
ex-reitor da Uni ver si da de Fe de ral de Go iás e
ex-deputado fe de ral pelo Esta do de Go iás, apre sen -
tan do con do lên ci as à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

A mor te do pro fes sor José Cru ci a no de Ara ú jo
ca u sou gran de co mo ção em todo o es ta do de Go iás.
Ho mem pú bli co res pe i ta do, de di cou toda a sua vida à
car re i ra pú bli ca e à Edu ca ção. Foi se cre tá rio de Edu -
ca ção do Esta do, re i tor da Uni ver si da de Fe de ral de
Go iás, de pu ta do fe de ral pela ci da de de Ja taí, no su -
do es te go i a no, e tam bém per ten ceu aos qua dros do
Mi nis té rio Pú bli co Esta du al.

José Cru ci a no foi uma da que las pes so as ab ne -
ga das, que ven ceu na vida pelo seu es for ço pes so al,
sua ca pa ci da de de tra ba lho, sua ho nes ti da de e com -
pe tên cia.

O pro fes sor José Cru ci a no de Ara ú jo foi o res -
pon sá vel pela im plan ta ção da re for ma uni ver si tá ria
im ple men ta da na UFG no fi nal da dé ca da de 70, que
cul mi nou com a im plan ta ção de vá ri as uni da des de
en si no no in te ri or do es ta do. Uma ação que per mi tiu o 
aces so a mi lha res de jo vens ao en si no su pe ri or.

Nas ci do na tra di ci o nal ci da de de Go iás, José
Cru ci a no des cen de de uma im por tan te fa mí lia de in -
te lec tu a is e es cri to res go i a nos. Seu pas sa men to re -
pre sen ta uma enor me la cu na na vida pú bli ca e in te -
lec tu al do es ta do, mas cer ta men te de i xa um le ga do
fun da men tal para as fu tu ras ge ra ções: o exem plo da
de di ca ção, da sim pli ci da de e da ho nes ti da de.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001 – Se -
na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esse re -
que ri men to de pen de de vo ta ção em cujo en ca mi nha -
men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se na do -
res que o de se ja rem. 

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, de se jo en ca mi nhar o meu
voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do
ex-professor e ex-Deputado pela mi nha ci da de e pelo
meu Esta do, pro fes sor José Cru ci a no de Ara ú jo. 

Re que i ro tam bém a V. Exª 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 (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la, para en ca mi -
nhar a vo ta ção do re que ri men to.
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O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. 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, re que ri, em nome
dos três Se na do res de Go iás – Ma u ro Mi ran da, Iris
Re zen de e no meu pró prio -, o voto de pe sar pelo fa le -
ci men to do pro fes sor José Cru ci a no de Ara ú jo,
ex-reitor da Uni ver si da de Fe de ral de Go iás e
ex-Deputado Fe de ral pelo meu Esta do e, co in ci den te -
men te, pela mi nha ci da de de Ja taí, no sen ti do de
apre sen tar as con do lên ci as à fa mí lia en lu ta da.

A mor te do pro fes sor José Cru ci a no de Ara ú jo
ca u sou gran de co mo ção em todo o Esta do de Go iás.
Ho mem pú bli co res pe i ta do, de di cou toda a sua vida à
car re i ra pú bli ca e tam bém à edu ca ção. Foi se cre tá rio
de edu ca ção do Esta do, re i tor da Uni ver si da de Fe de -
ral de Go iás – in clu si ve foi quem im plan tou, ou lu tou
pela im plan ta ção, dos cam pi uni ver si tá ri os no in te ri or 
de Go iás, hoje Ja taí e Ca ta lão – e De pu ta do Fe de ral,
re pi to, pela mi nha ci da de de Ja taí, no su do es te go i a -
no, e tam bém per ten ceu aos qua dros do Mi nis té rio
Pú bli co es ta du al. 

José Cru ci a no de Ara ú jo foi uma da que las pes -
so as ab ne ga das, que ven ceu na vida pelo seu es for -
ço pes so al, sua ca pa ci da de de tra ba lho, seu ta len to,
sua com pe tên cia e sua ho nes ti da de. O pro fes sor
José Cru ci a no de Ara ú jo foi o gran de res pon sá vel
pela im plan ta ção da re for ma uni ver si tá ria im ple men -
ta da na Uni ver si da de Fe de ral de Go iás no fi nal de dé -
ca da de 70, que cul mi nou, sem dú vi da ne nhu ma, com 
a im plan ta ção de vá ri as uni da des de en si no no in te ri -
or do Esta do, uma ação que per mi tiu o aces so de mi -
lha res de jo vens ao en si no su pe ri or.

Nas ci do na tra di ci o nal ci da de de Go iás, José
Cru ci a no de Ara ú jo des cen de de uma im por tan te fa -
mí lia de in te lec tu a is e es cri to res go i a nos. Era fi lho de
Léo Lin ce, o prín ci pe dos po e tas go i a nos. O seu pas -
sa men to re pre sen ta uma enor me la cu na na vida pú -
bli ca e in te lec tu al do Esta do, mas de i xa, cer ta men te,
um le ga do fun da men tal para as fu tu ras ge ra ções: o
exem plo da de di ca ção, da sim pli ci da de e da ho nes ti -
da de. 

José Cru ci a no era ca sa do com a Drª Ana Te re sa 
de Ara ú jo, tam bém per ten cen te a uma fa mí lia tra di ci -
o nal de Ja taí, a fa mí lia Car va lho, fi lha de um gran de
en ge nhe i ro, tam bém um dos pi o ne i ros da ci da de de
Ja taí, Dr. Sil ves tre Car va lho. Ele, por tan to, de i xa vi ú va 
a Drª Ana Te re sa de Ara ú jo e sete fi lhos, que são tam -
bém exem plos para Go iás de pes so as hon ra das, de
pes so as dis tin tas e bri lhan tes sob to dos os as pec tos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
de i xo aqui o meu voto e os vo tos dos Se na do res Ma u -

ro Mi ran da e Iris Re zen de de pro fun do pe sar à fa mí lia
en lu ta da do nos so que ri dís si mo ex-Deputado Fe de ral 
e ex-reitor, o pro fes sor José Cru ci a no de Ara ú jo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to n.º 80, de 2001.

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 (Edi son Lo bão) – 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 81, DE 2001

Re que re mos, 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
as tra di ções da Casa, as se guin tes ho me na gens pelo
fa le ci men to do pro fes sor e ex-Reitor da Uni ver si da de
Fe de ral de Go iás José Cru ci a no Ara ú jo, ocor ri do on -
tem, 14 de mar ço, aos 72 anos de ida de, no Insti tu to
Ne u ro ló gi co de Go iâ nia, vi ti ma do de in su fi ciên cia re -
nal e pa ra da car día ca:

a) in ser ção em ata de voto de pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao

Esta do de Go iás.
Sala das ses sões, 15 de mar ço de 2.001 – Se -

na dor Iris Re zen de.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -

ri men to lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -

do res ins cri tos. 
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni -

no. (Pa u sa.)
Por per mu ta com o Se na dor Edi son Lo bão, con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Si que i ra Cam pos, por vin -
te mi nu tos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, a quem ren -
do as ho me na gens nes te dia 15 de mar ço, Dia Mun di -
al do Con su mi dor.

Sr. Pre si den te, tra go a esta tri bu na al gu mas
con si de ra ções que jul go im por tan tes so bre essa data 
e so bre os re fle xos do que tem ocor ri do no nos so País 
a par tir da cri a ção do Có di go de Pro te ção e De fe sa do 
Con su mi dor, que de fi niu os di re i tos do con su mi dor,
re gu lou as re la ções en tre o con su mi dor e o pres ta dor
de ser vi ços ou o for ne ce dor de pro du tos, es ta be le -
cen do nor mas e pro ce di men tos. O mes mo có di go cri -
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ou o Sis te ma Na ci o nal de De fe sa do Con su mi dor, in -
te gra do por to dos ”os ór gãos fe de ra is, es ta du a is (in -
clu in do o Dis tri to Fe de ral) e mu ni ci pa is, e as en ti da -
des pri va das de de fe sa do Con su mi dor“, sob a co or -
de na ção do De par ta men to Na ci o nal de De fe sa do
Con su mi dor, da Se cre ta ria do Di re i to Eco nô mi co do
Mi nis té rio da Jus ti ça. 

A par tir des sa me di da, mar co bá si co da po lí ti ca
de de fe sa do con su mi dor no Bra sil, e ape sar das ca -
rên ci as de in fra-estrutura ofe re ci das ao sis te ma, quer
sob o as pec to re gu la dor da lei, quer sob o as pec to ad -
mi nis tra ti vo de dis po ni bi li da de de re cur sos, es pe ci al -
men te de re cur sos hu ma nos, o sis te ma ca mi nhou em
pas sos de gi gan te na for ma ção da cons ciên cia na ci o -
nal e, por tan to, na cons ciên cia da ci da da nia, no rumo
da de fe sa des ses di re i tos.

Assim é que, ape sar de tais li mi ta ções, a ação
dos Pro cons tem con se gui do so lu ci o nar a con ten to
mais de 70% das que i xas que lhes fo ram le va das. O
ór gão trans for mou-se em um cam peão de con fi an ça
do pú bli co, em fun ção de sua trans pa rên cia, com pe -
tên cia e dis po si ção de ser vir.

Se cun dan do essa po si ção, o Mi nis té rio Pú bli co
e as ins tân ci as ju di ci a is, que em al guns lu ga res co -
me çam a se or ga ni zar em Va ras es pe cí fi cas de de fe -
sa do con su mi dor, por meio de ações e de ci sões ju di -
ci a is, têm fir ma do ju ris pru dên ci as e fe i to avan çar este 
novo ramo do di re i to – o di re i to do con su mi dor –,
trans for ma do em im por tan te me ca nis mo para o exer -
cí cio da ci da da nia. 

Fo ram mi lha res, mi lhões de bra si le i ros que ti ve -
ram seus di re i tos de con su mi do res res pe i ta dos, en -
quan to que, do ou tro lado, o lado dos for ne ce do res de 
ser vi ços e pro du tos, aos pou cos vai-se for man do a
cons ciên cia – até por re ce io da pena – de que o bom
ser vi ço e o bom pro du to são sem pre o me lhor ne gó -
cio.

No en tan to, mer cê das de fi ciên ci as da lei, da
fra que za das es tru tu ras dis po ní ve is e de suas ca rên -
ci as, exis tem ain da se to res do mun do dos ne gó ci os
onde a sa tis fa ção e o res pe i to ao con su mi dor pas sam 
dis tan tes, en quan to que pre va le cem fre qüen te men te, 
nes sas re la ções, as ten ta ti vas de mo no pó lio, a es per -
te za ou os in te res ses de toda or dem, tan tas ve zes in -
con fes sá ve is.

Tais com por ta men tos fra u da do res da lei e dos
di re i tos do ci da dão ocor re tam bém, e so bre tu do, em
gran des em pre sas, nas em pre sas mo no po lí tis ti cas
ou re u ni das em car téis, con tu ma zes fra u da do res dos
di re i tos do con su mi dor e apon ta das nos ser vi ços do
sis te ma como as cam peãs dos maus ser vi ços, mal -

gra do as cam pa nhas ma ci ças de mar ke ting com que 
pre ten dem con ven cer os con su mi do res, cam pa nhas
nem sem pre pre o cu pa das com os as pec tos éti cos ou
le ga is que re gu lam as prá ti cas pu bli ci tá ri as. 

Nes sa con di ção se en qua dram com mais fre -
qüên cia as ins ti tu i ções fi nan ce i ras e seus ins tru men -
tos, cha ma dos de ga ran tia ou res sar ci men to de ser vi -
ços; os ser vi ços de co mu ni ca ção, es pe ci al men te de
te le fo nia; e os ser vi ços de sa ú de, es pe ci al men te os
de se gu ro-saúde, cam peões da bur la aos con su mi do -
res e de suas re cla ma ções, se gun do es ta tís ti cas dos
di ver sos Pro cons.

No ano pas sa do, ba se a do em fa tos e de nún ci -
as, tive opor tu ni da de de abor dar des ta tri bu na pro ce -
di men tos do Se ra sa, de nún cia que re sul tou na for ma -
ção de uma co mis são es pe ci al que co brou ex pli ca -
ções do ór gão, em au diên cia pú bli ca. Ain da as sim, Sr. 
Pre si den te, aque le tra ba lho per ma ne ce in con clu so,
res tan do ao Mi nis té rio Pú bli co o pros se gui men to das
in ves ti ga ções, a sua apu ra ção e o pos sí vel ofe re ci -
men to de de nún cia, já que tam bém são mi lha res de
bra si le i ros que, mu i tas ve zes in jus ta men te, des co -
brem que seu nome está ins cri to no Se ra sa, sem sa -
ber a ra zão. E para re ti rar o nome de lá, Sr. Pre si den -
te, haja ma no bra do po bre con su mi dor!

É nes se con tex to que de se jo, pre li mi nar men te,
pro ce der a al guns co men tá ri os re fe ren tes ao pro pó si -
to do Po der Exe cu ti vo de en vi ar ao Con gres so Na ci o -
nal men sa gem le gis la ti va cri an do a Agên cia Na ci o nal
de De fe sa do Con su mi dor, es ten den do ex pli ci ta men -
te sua de no mi na ção para a de fe sa si mul tâ nea da li vre 
con cor rên cia. Fa ço-o tam bém, Sr. Pre si den te, por que
essa ini ci a ti va con diz per fe i ta men te com o pro pó si to
que me ani ma, há tem po, de pro por a cri a ção da Co -
mis são Per ma nen te de De fe sa do Con su mi dor no
âm bi to do Se na do Fe de ral, o que irei for ma li zar, ao fi -
nal des te pro nun ci a men to, numa ini ci a ti va opor tu na,
tam bém como mar co co me mo ra ti vo dos 10 anos de
vi gên cia do Có di go de De fe sa do Con su mi dor e das
co me mo ra ções do Dia Mun di al do Con su mi dor. 

A Câ ma ra dos De pu ta dos tem a sua Co mis são
de De fe sa do Con su mi dor; o Se na do ain da não a tem. 
Por tan to, exa ta men te no dia de hoje, tra go a este Ple -
ná rio a pro pos ta de cri a ção da Co mis são de De fe sa
do Con su mi dor. Te nho cer te za de que ela vai me re cer 
a aten ção, o es tu do e a re fle xão dos lí de res e dos in -
te gran tes de to dos os par ti dos. 

Cre io que es sas ini ci a ti vas po de ri am ser in clu í -
das em uma cam pa nha po si ti va, que su gi ro seja fe i ta
como for ma de re to mar a con fi an ça da so ci e da de em
seus Po de res – prin ci pal men te no Po der Le gis la ti vo e 
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tam bém no Po der Exe cu ti vo, que pro põe a cri a ção da
Agên cia Na ci o nal de De fe sa do Con su mi dor – e de
su pe rar a in sis tên cia e a pre do mi nân cia de fa tos ne -
ga ti vos, da de nún cia va zia e do jogo de in te res ses,
que ame a ça pre va le cer no exer cí cio do Po der Pú bli -
co, em suas vá ri as ins tân ci as. Essa é, sem dú vi da,
uma par te im por tan te da qui lo que se pode cha mar de 
agen da po si ti va. 

O pro je to que cria a Agên cia Na ci o nal de De fe sa 
do Con su mi dor e da Con cor rên cia, de ori gem da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca, en con tra-se em es tu do no Mi -
nis té rio da Jus ti ça, que tem pro mo vi do re u niões su -
ces si vas com áre as in te res sa das do pró prio Go ver no, 
o Mi nis té rio da Fa zen da, a Pro mo to ria Pú bli ca e ou -
tros ór gãos com com pe tên cia na área. 

Devo di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, que ins tru men tos de igual ou se me lhan te con -
cep ção vêm sen do im plan ta dos ou já es tão em ple no
fun ci o na men to em pa í ses onde as ques tões de ci da -
da nia cres cem em di men são nes ta vi ra da de mi lê nio.
É as sim na Aus trá lia, na Fran ça e em vá ri os ou tros
pa í ses, que con tem plam além dos se to res de in for -
ma ção, es tu dos e ori en ta ção ao con su mi dor e o con -
tro le de pro du tos, os se to res de po lí ti cas da con cor -
rên cia e de prá ti cas mo no po lís ti cas e os re fe ren tes
aos di re i tos do con su mi dor, que es tão em rit mo ace le -
ra do, pro gre din do, sen do aper fe i ço a dos. 

Devo aler tar, no en tan to, Sr. Pre si den te, que
quan do a de fe sa da con cor rên cia é pos ta como com -
po nen te do sis te ma de de fe sa do con su mi dor, a con -
cor rên cia não pode ser con si de ra da ape nas como um 
ins tru men to eco nô mi co vol ta do à com pe ti ção, à eli mi -
na ção de ou tros con cor ren tes, e sim como um ins tru -
men to de me lho ria do pro du to e de re gu la ção de pre -
ços de mer ca do, em fa vor do con su mi dor. A com pe ti -
ção deve ser as sim en ten di da como um ins tru men to
de de fe sa do con su mi dor, de con te ú do so ci al, por tan -
to, além do sig ni fi ca do eco nô mi co que pos sa ter a pa -
la vra con cor rên cia. 

Tam bém por es sas ra zões, Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, é que a Agên cia Na ci o nal de De fe -
sa do Con su mi dor deve ser su bor di na da ao Mi nis té rio 
da Jus ti ça, e bem agiu o Go ver no ao en tre gar a esse
Mi nis té rio a co or de na ção des ses es tu dos, o que,
aliás, de cor re tam bém de dis po si ti vo do Có di go de
De fe sa do Con su mi dor, que atri bu iu à Se cre ta ria de
Di re i to Eco nô mi co, do Mi nis té rio da Jus ti ça, a com pe -
tên cia para co or de nar o sis te ma. Nada mais ade qua -
do, pois a Agên cia de De fe sa do Con su mi dor (e da
Con cor rên cia) tra ta de as sun tos re fe ren tes aos di re i -

tos da ci da da nia – em bo ra deva ca mi nhar ar ti cu la da
com ques tões da área eco nô mi ca. 

Ao fa zer este re gis tro, que, mais do que lou var,
tem por ob je ti vo in cen ti var o Go ver no em seu pro pó si -
to de ins ti tu ir esse ins tru men to em de fe sa da ci da da -
nia, peço que seja con si de ra da par te des te pro nun ci -
a men to a ín te gra dos tó pi cos da nota téc ni ca ela bo ra -
da pelo Mi nis té rio da Jus ti ça e re fe ren te às prin ci pa is
di fi cul da des apre sen tas hoje pelo Sis te ma Bra si le i ro
de De fe sa da Con cor rên cia e pelo Sis te ma Na ci o nal
de De fe sa do Con su mi dor, sis te mas dis tin tos que in -
te gra rão a Agên cia Na ci o nal de De fe sa do Con su mi -
dor e da Con cor rên cia. 

São as se guin tes as prin ci pa is di fi cul da des
apre sen ta das pelo atu al Sis te ma de De fe sa da Con -
cor rên cia, se gun do a re fe ri da nota téc ni ca:

• ên fa se ex ces si va em atos de con cen -
tra ção, em de tri men to da re pres são a con -
du tas an ti com pe ti ti vas;

• cri té ri os de no ti fi ca ção de atos de
con cen tra ção ina de qua dos, fa zen do com
que o sis te ma seja con ges ti o na do e ti ran -
do-lhe a efi ciên cia; 

• con tro le dos pro ces sos de con cen tra -
ção a pos te ri o ri;

• con tra di tó rio, em pro ces sos ad mi nis -
tra ti vos, ocor ren do pre do mi nan te men te pe -
ran te a au to ri da de acu sa do ra; 

• re du zi da efi ciên cia ad mi nis tra ti va e
au men to de cus tos de cor ren tes da mul ti pli -
ci da de de ór gãos en vol vi dos;

• aná li se dos pro ces sos por ór gão co -
le gi a do, re tar dan do e di fi cul tan do o seu an -
da men to. 

• No que se re fe re ao SNDC, Sis te ma
de De fe sa do Con su mi dor, o do cu men to do
Mi nis té rio da Jus ti ça apon ta as se guin tes di -
fi cul da des: 

• fal ta de es tru tu ra e de re cur sos de
toda a or dem;

• fal ta de se gu ran ça e de ga ran tia de
es ta bi li da de dos di ri gen tes dos ór gãos de
de fe sa do con su mi dor;

• fal ta de car re i ra es pe cí fi ca, ge ran do
a des con ti nu i da de dos tra ba lhos;

• fal ta de ins tru men tos ju rí di cos es pe -
cí fi cos em al guns ca sos que per mi tam ma i -
or ce le ri da de e se gu ran ça na de ci são de ca -
sos mais com ple xos;
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• in de fi ni ção da abran gên cia de áre as
de ação, com ên fa se em suas com pe tên ci as 
de agir em al guns seg men tos de mer ca do.

A nota téc ni ca, que so li ci to seja ane xa da a este
pro nun ci a men to, en sa ia al gu mas so lu ções que de ve -
rão fa zer par te do pro je to da Agên cia Na ci o nal de De -
fe sa do Con su mi dor e mos tra o quan to de ca rên cia
exis te para ga ran tir a efi ciên cia do sis te ma.

Nes te con tex to, pre o cu pa do com as mes mas
ques tões e com a di men são que elas vêm as su min do
na vida mo der na, não pode o Se na do da Re pú bli ca
tra tar de tema de tal re le vân cia ape nas de for ma cir -
cuns tan ci al ou even tu al.

Na ver da de, o meu ob je ti vo, ao pro por a cri a ção
da Co mis são de De fe sa do Con su mi dor nes ta Casa,
é fa zer com que o Se na do par ti ci pe de uma co mis são
des sa im por tân cia, tal como faz a Câ ma ra dos De pu -
ta dos, re ce ben do con su mi do res de to dos os seg men -
tos e acom pa nhan do as ques tões que in te res sam
aos con su mi do res, o que sem dú vi da ne nhu ma vai
tor nar o Se na do da Re pú bli ca mais pró xi mo da po pu -
la ção.

É por isso, Sr. Pre si den te e no bres Srªs e Srs.
Se na do res, que es tou en ca mi nhan do à Mesa do Se -
na do um pro je to de re so lu ção que cria a Co mis são de 
De fe sa do Con su mi dor, como ór gão per ma nen te des -
ta Casa, vol ta do à re gu la ção das re la ções en tre for -
ne ce do res e con su mi do res, in clu in do o pa pel e as ga -
ran ti as da con cor rên cia como um ins tru men to da re -
gu la ção do mer ca do em fa vor dos con su mi do res. 

Espe ci fi ca men te, a Co mis são pro pos ta terá as
com pe tên ci as de:

I. es tu dar, ela bo rar e pro por nor mas e
me di das vol ta das à me lho ria con tí nua das
re la ções de mer ca do, em es pe ci al as que
en vol vem for ne ce do res e con su mi do res;

II. aper fe i ço ar os ins tru men tos le gis la ti -
vos re gu la do res pe na is re fe ren tes aos di re i -
tos de con su mi do res e for ne ce do res;

III. acom pa nhar as po lí ti cas e ações
de sen vol vi das pelo Po der Pú bli co re la ti vas à 
de fe sa dos di re i tos dos con su mi do res; 

IV. re ce ber de nún ci as e de nun ci ar prá -
ti cas re fe ren tes ao abu so do po der eco nô mi -
co, qua li da de de pro du tos, apre sen ta ção,
mar ke ting e pu bli ci da de no ci vas ou en ga -
no sas; 

V. ava li ar as re la ções de cus to e pre -
ços de pro du tos, bem como de ser vi ços,

com vis tas a es ta be le cer nor mas de re pres -
são à usu ra; 

VI. ana li sar as con di ções de con cor -
rên cia, com en fo que es pe ci al na de fe sa de
pro du tos e for ne ce do res na ci o na is; 

VII. ge rar e dis po ni bi li zar es tu dos, da -
dos es ta tís ti cos e in for ma ções, no âm bi to de 
suas com pe tên ci as.

Cre io, Sr. Pre si den te, que a dis cus são des sas
pro pos tas, que di zem res pe i to tam bém às ques tões
eco nô mi cas, ao sa ne a men to do mer ca do e seu fun ci -
o na men to trans pa ren te (ou ci vi li za do), re ves te-se, so -
bre tu do, de um gran de sig ni fi ca do so ci al, dan do con -
te ú do prá ti co e ime di a to às po lí ti cas so ci a is, tão re cla -
ma das pelo povo bra si le i ro.

O Se na do da Re pú bli ca, aco lhen do a pro pos ta,
es ta rá não ape nas se ins tru men tan do para acom pa -
nhar, ava li ar e apo i ar as pro pos tas do Exe cu ti vo nes -
sa área, mas so bre tu do dis pon do de ins tân cia ade -
qua da para res pon der às ne ces si da des de de fe sa da
ci da da nia e da so ci e da de bra si le i ra.

Por tan to, Sr. Pre si den te, en cer ro pe din do a
essa Pre si dên cia a trans cri ção da nota téc ni ca do Mi -
nis té rio da Jus ti ça que se re fe re à ques tão do Sis te ma 
Bra si le i ro de De fe sa da Con cor rên cia e do Sis te ma
Na ci o nal de De fe sa do Con su mi dor.

Apro ve i to a opor tu ni da de para sa u dar o Po der
Exe cu ti vo pela cri a ção da Agên cia Na ci o nal de De fe -
sa do Con su mi dor e tam bém para pe dir a esta Casa
que me apóie, mais uma vez, na cri a ção da Co mis são 
Per ma nen te de De fe sa do Con su mi dor, que ha ve rá
de ser um mar co im por tan te nes ta Casa que ruma ao
en con tro, que vai ao en con tro dos an se i os po pu la res,
das ca u sas po pu la res. Com essa Co mis são, o Se na -
do da Re pú bli ca apro xi mar-se-á da po pu la ção e do
con su mi dor bra si le i ro.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS EM SEU PRONUNCIAMENTO:

NOTA TÉCNICA

ASSUNTO: Re for ma do Sis te ma Bra si le i ro de De fe sa da

Con cor rên cia e do Sis te ma Na ci o nal de De fe sa do Con su mi dor e a

cri a ção da Agên cia Na ci o nal de De fe sa do Con su mi dor e da Con -

cor rên cia.

I - COMPOSIÇÃO DOS SISTEMAS

(1) Com põem o Sis te ma Bra si le i ro de De fe sa da Con cor rên -

cia os se guin tes ór gãos:
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a) Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co do Mi nis té rio da Jus ti ça

— SDE;

b) Se cre ta ria de Acom pa nha men to Eco nô mi co do Mi nis té -

rio da Fa zen da – SEAE; e

c) Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca — CADE.

(2) O Sis te ma Na ci o nal de De fe sa do Con su mi dor é for ma do 

pelo:

a) De par ta men to de Pro te ção e De fe sa do Con su mi dor

(DPDC) da SDE; e

b) Pro cons dos Esta dos da Fe de ra ção e dos mu ni cí pi os;

c) Enti da des pri va das de de fe sa do con su mi dor.

II – FUNDAMENTOS DA REFORMA

ASPEC TOS GE RA IS

(3) A re for ma dos sis te mas em re fe rên cia jus ti fi ca-se, so bre -

tu do, em ra zão da his tó ri ca ca rên cia de re cur sos dos ór gãos da ad -

mi nis tra ção di re ta que os in te gram.

(4) Vale di zer que nem o Sis te ma Bra si le i ro de De fe sa da

Con cor rên cia (SBDC) e nem o Sis te ma Na ci o nal de De fe sa do

Con su mi dor (SNDC) fo ram con ce bi dos ina de qua da men te do pon -

to de vis ta ins ti tu ci o nal. O fato é que ne nhum de les foi até hoje ade -

qua da men te tes ta do em to das as suas pos si bi li da des, em vir tu de

do men ci o na do sub de sen vol vi men to ins ti tu ci o nal, ou seja: li mi ta -

ções or ça men tá ri as e fal ta de car re i ra pú bli ca es pe cí fi ca.

(5) Inclu ir o tema da re for ma do Sis te ma Na ci o nal de De fe sa

do Con su mi dor jun ta men te com o da re for ma do Sis te ma Bra si le i ro 

de De fe sa da Con cor rên cia é opor tu no, pois exis te, do pon to de vis -

ta da for mu la ção de po lí ti cas pú bli cas, in con tes tá vel com ple men ta -

ri da de en tre a De fe sa do Con su mi dor e a De fe sa da Con cor rên cia,

tan to é as sim que nos EUA, no Re i no Uni do, no Ca na dá e na Aus -

trá lia, por exem plo, am bos os te mas são ob je to da com pe tên cia de

um úni co or ga nis mo go ver na men tal.

(6) Por tan to, com as re for mas em co men to, po de-se re sol -

ver, con co mi tan te, e de ma ne i ra mais do que opor tu na para aten -

der aos an se i os da so ci e da de bra si le i ra, o pro ble ma do Sub de sen -

vol vi men to Insti tu ci o nal do apa ra to es ta tal de tu te la das re la ções

de con cor rên cia e das re la ções de con su mo.

(7) Com essa re for ma, o Esta do bra si le i ro es ta rá se or ga ni -

zan do de modo con sis ten te e efe ti vo para cum prir seu pa pel de fen -

sor da Ci da da nia Eco nô mi ca, por meio da ga ran tia das re gras do

jogo de li vre mer ca do e da pro te ção dos con su mi do res, fun ções re -

pu ta das es sen ci a is no mo de lo de Eco no mia des re gu la da se gui da

pe los pa í ses de sen vol vi dos que in te gram a OCDE.

(8) A de fe sa da con cor rên cia e dos con su mi do res é ab so lu -

ta men te com ple men tar, como é in ter na ci o nal men te re co nhe ci do.

Com efe i to, en ten de-se que o tra ta men to uni fi ca do da de fe sa da

con cor rên cia e dos con su mi do res per mi te uma sé rie de be ne fí ci os, 

tais como:

a) au xi li ar as au to ri da des a de ter mi nar qual a le gis la ção me -

lhor apli cá vel à re pres são de de ter mi na das con du tas: a lei de de fe -

sa da con cor rên cia ou a de de fe sa do con su mi dor. Ade ma is, po de -

rão me lhor ser iden ti fi ca das as si tu a ções em que as duas leis po -

dem ser si mul ta ne a men te apli ca das, sen do sa lu tar que nes sa hi -

pó te se seja o mes mo ór gão que o faça, para evi tar a du pli ca ção de

pro vas e a ocor rên cia de bis in idem.

b) atu al men te, a im por tân cia de ga ran tir a pos si bi li da de de

es co lha dos con su mi do res ex tra po la a ques tão dos pre ços, abar -

can do tam bém ou tras ques tões, tais como as con di ções de pres ta -

ção do ser vi ço e a sua abran gên cia (como se dá com a área de in -

for má ti ca). Des sa ma ne i ra, as aten ções da área an ti trus te de vem

es tar vol ta das tam bém para tais ques tões.

c) o tra ta men to con jun to das duas ma té ri as per mi ti rá de fi nir

com ma i or cla re za qua is são as con du tas que efe ti va men te res trin -

gem as pos si bi li da des de es co lha dos con su mi do res.

(9) No mo men to em que o País se afir ma como uma so ci e -

da de de mo crá ti ca, a con so li da ção dos prin cí pi os ju rí di cos que ori -

en tam a ati vi da de eco nô mi ca, apre sen ta-se como um pos tu la do

bá si co do Esta do de Di re i to e, nes se sen ti do, per mi tem an te ver a

im por tân cia do con ce i to de ci da da nia eco nô mi ca.

(10) A de fe sa da con cor rên cia tem por ob je ti vo úl ti mo a de fe -

sa do con su mi dor. É ele o su je i to de di re i tos, o des ti na tá rio fi nal dos 

be ne fí ci os da ação an ti trus te: me no res pre ços, ma i or qua li da de e

di ver si da de de pro du tos e ser vi ços, co lo ca dos à dis po si ção da so -
ci e da de e so bre tu do res pe i to ju rí di co-institucional à sua dig ni da de

de ci da dão con su mi dor.

(11) Em ver da de, os di re i tos dos con su mi do res, pre ci sa -

men te por que se fun da men tam no di re i to de aces so ao con su mo,

in te gram o rol dos di re i tos hu ma nos fun da men ta is em uma so ci e -

da de mo der na. E tal di re i to de pen de de um am bi en te em que o

con su mi dor pos sa, efe ti va men te, exer cer o seu di re i to de es co lha,

o que ja ma is ocor re quan do não há am bi en te de efe ti va con cor rên -

cia. Des sa ma ne i ra, os car téis, ao es ta be le cer pre ços, res trin gir a

ofer ta de pro du tos, im por ven das ca sa das, li mi ta a pos si bi li da de de

es co lha do con su mi dor, o que re dun da em fla gran te aten ta do à sua 

so be ra nia, pois res trin ge as suas pos si bi li da des de es co lha e a sua 

li ber da de de se le ção.

(12) Co e ren te com tais pre mis sas, a Cons ti tu i ção de 88 es -

ta be le ceu que a or dem eco nô mi ca deve ser ba se a da na li vre ini ci a -

ti va e na va lo ri za ção do tra ba lho, ob ser va dos, en tre ou tros, os prin -

cí pi os da li vre con cor rên cia e da de fe sa do con su mi dor. Na mes ma

Cons ti tu i ção, está pre vis ta a re pres são ao abu so do po der eco nô -

mi co.

(13) A pre o cu pa ção com o abu so do po der eco nô mi co, em -

bo ra pre sen te em mu i tos pa í ses, ga nha con tor nos mais sé ri os na

so ci e da de bra si le i ra, já tão mar ca da por de si gual da des. No mo -

men to que em pre sas agem de for ma abu si va, es tão re ti ran do ren -

da e bem-estar de con su mi do res já sa cri fi ca dos, o que tor na esse

tipo de ação mais per ni ci o sa e ina ce i tá vel.

(14) Não há como não con si de rar o abu so do po der eco nô -

mi co como uma vi o lên cia in si di o sa que se ma ni fes ta em nos so co ti -

di a no, sem que mu i tas ve zes se quer nos aper ce ba mos dela. É tão

cri mi no so pra ti car os de li tos de fur to e rou bo, ti pi fi ca dos em nos so
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Có di go Pe nal, quan to, v. g., pro ce der a fi xa ção de pre ços em acor -

do com o con cor ren te, con fi gu ran do a prá ti ca de car tel. Ambos, em

úl ti ma ins tân cia, le sam o di re i to e a so ci e da de. Ambos me tem a

mão no bol so do con su mi dor.

(15) Pas sa mos, en tão, a uma aná li se pon tu al dos prin ci pa is

as pec tos tra ta dos no an te pro je to, em que es tão co e ren te men te tra -

ta das as duas ma té ri as.

DE FE SA DA CON COR RÊN CIA

(16) As prin ci pa is di fi cul da des apre sen ta das pelo SBDC são 

as se guin tes:

• Ênfa se ex ces si va em atos de con cen tra ção, em de tri men -

to da re pres são a con du tas an ti com pe ti ti vas. E ilus tra ti vo o fato de

que até hoje o Sis te ma só lo grou con de nar um caso de car tel clás -

si co — o car tel do aço, em 1999.

•  Cri té ri os de no ti fi ca ção de atos de con cen tra ção ina de -

qua dos, fa zen do com que o Sis te ma seja con ges ti o na do por tal tipo 

de pro ces so, sen do que mu i tos des ses ca sos não ne ces si tam de

aná li se, vez que ou não são ca sos efe ti vos de con cen tra ção eco nô -

mi ca ou vi si vel men te não são ca pa zes de ca u sar pre ju í zos à con -

cor rên cia. Estu dos da Seae in di cam que apro xi ma da men te 50%

dos ca sos não de man da ri am qual quer aná li se do Sis te ma.

• Χον τρο λε δε χον χεν τρα ⌡εσ a pos te ri o ri , o que in -

cen ti va as par tes a ten tar pos ter gar a aná li se o má xi mo pos sí vel,

ao mes mo tem po em que se re duz subs tan ci al men te as op ções

para a so lu ção de pro ble mas con cor ren ci a is even tu al men te aven -

ta dos. A ex pe riên cia do Sis te ma é rica em ca sos de pos ter ga ção do 

en vio de in for ma ções so li ci ta das, como es tra té gia para alon gar o

pra zo de aná li se da ope ra ção e cri ar o ”fato con su ma do“. A tí tu lo

ilus tra ti vo, vale ob ser var que o Sis te ma nun ca re pro vou to tal men te

uma ope ra ção e que a gran de ma i o ria dos con di ci o nan tes im pos -

tos para a apro va ção de ope ra ções foi de ca rá ter com por ta men tal.

em opo si ção aos con di ci o nan tes de ca rá ter es tru tu ral, re co nhe ci -

da men te mais efi ca zes pela Te o ria Anti trus te mo der na.

• Con tra di tó rio, em pro ces sos ad mi nis tra ti vos, ocor ren do

pre do mi nan te men te pe ran te a au to ri da de acu sa do ra, num pro ces -

so do tipo in qui si to ri al, com pro me ten do a se gu ran ça ju rí di ca e a

trans pa rên cia do Sis te ma.

• Re du zi da efi ciên cia ad mi nis tra ti va e au men to do cus to

para o ad mi nis tra do, oca si o na dos pela exis tên cia de três ór gãos

dis tin tos, ten do como con se qüên cia o alon ga men to do pra zo de

aná li se dos pro ces sos.

• Órgão co le gi a do ju di can te ana li san do to dos os ca sos de

con cen tra ção de em pre sas que dão en tra da no Sis te ma, não re u -

nin do, por con se guin te, con di ções, para con fe rir a de vi da aten ção

aos ca sos mais com ple xos ou que de man dam so lu ções rá pi das,

como acon te ce no caso de con du tas an ti com pe ti ti vas.

(17) Como for ma de so lu ci o nar es sas di fi cul da des, a re for -

ma pro pos ta con tem pla os se guin tes pon tos:

• For ta le ci men to do com ba te a con du tas de alto po ten ci al

ofen si vo.

Será ins ti tu í do tra ta men to di fe ren ci a do para as con du tas de

alto po ten ci al da no so – car téis clás si cos (in fra ções di tas ab so lu tas) 

em re la ção às in fra ções me nos gra ves (di tas re la ti vas). A prá ti ca de 

car tel será con si de ra da uma in fra ção à or dem eco nô mi ca per se,

isto é, será con si de ra da uma in fra ção in de pen den te men te de pon -

de ra ções a res pe i to de seus efe i tos ou de even tu a is be ne fí ci os

eco nô mi cos, en quan to as in fra ções re la ti vas se rão ana li sa das de

acor do com a re gra da ra zão, isto é, me di an te a pon de ra ção de

cus tos e be ne fí ci os en vol vi dos. Adi ci o nal men te, está sen do pro -

pos ta uma Di re to ria com a atri bu i ção ex clu si va de re pres são a car -

téis. Vale res sal tar que in ter na ci o nal men te exis te o con sen so so bre 

o fato de a prá ti ca de car tel ser a con du ta an ti com pe ti ti va que oca -

si o na ma i o res da nos para o con su mi dor.

• Au men to da efi ciên cia ad mi nis tra ti va e re du ção de cus tos

para o ad mi nis tra do. A Agên cia Na ci o nal de De fe sa do Con su mi dor 

e da Con cor rên cia é re sul ta do da in te gra ção dos três ór gãos que

for mam o SBDC.

• Agi li za ção do trâ mi te dos pro ces sos, pela Agên cia, ba se a -

da na di vi são de com pe tên ci as en tre a Di re ção e o Tri bu nal da Con -

cor rên cia, ge ran do efi ciên cia de ci só ria sem eli mi nar o sis te ma de

fre i os e con tra pe sos.

O Tri bu nal da Con cor rên cia de ci di rá em to dos os ca sos de

con du tas an ti com pe ti ti vas – nas qua is a ins tru ção é re a li za da pe -

ran te ele – e, no con tro le de con cen tra ções, nos ca sos mais im por -

tan tes, em que exis tam in dí ci os de pre ju í zo à con cor rên cia. Des sa

ma ne i ra, po de rá se de di car in te gral men te à aná li se dos pro ces sos

de alto po ten ci al ofen si vo para os con su mi do res. Por ou tro lado, o

Di re tor-Geral po de rá de ci dir nos ca sos mais sim ples de con cen tra -

ção eco nô mi ca, em que não haja in dí ci os de dano à con cor rên cia,

po den do, nes ses ca sos, as de ci sões se rem re vis tas pelo Tri bu nal

da Con cor rên cia, ob ser va dos de ter mi na dos re qui si tos le ga is.

• Esta be le ci men to do con tro le pré vio de con cen tra ções.

Está sen do su ge ri do que a Agên cia emi ta seu ju í zo em re la ção às

ope ra ções de con cen tra ção que se en qua drem nos cri té ri os de no -

ti fi ca ção pre vi a men te a sua con su ma ção. Des sa for ma, as par tes

en vol vi das são in cen ti va das a co la bo rar ao má xi mo para a ce le ri -

da de da aná li se, ao mes mo tem po em que são gran de men te am pli -

a das as op ções para a so lu ção de pro ble mas con cor ren ci a is. Tor -

na-se viá vel a uti li za ção de me di das cor re ti vas es tru tu ra is – como a 

ali e na ção de ati vos, por exem plo. Cabe sa li en tar que os “re mé di os

es tru tu ra is” são mu i to mais efe ti vos do que os me ra men te com por -

ta men ta is para cor ri gir ques tões con cor ren ci a is ad vin das de ope -

ra ções de con cen tra ção.

• Aper fe i ço a men to dos cri té ri os de no ti fi ca ção de atos de

con cen tra ção. Está sen do pro pos to um cri té rio mais pre ci so para a

no ti fi ca ção dos atos de con cen tra ção: se rão su je i tas à no ti fi ca ção

pré via obri ga tó ria as ope ra ções de con cen tra ção de em pre sas em

que qual quer dos gru pos te nha re gis tra do fa tu ra men to bru to anu al,

no Bra sil, em qua is quer dos úl ti mos três ba lan ços, equi va len te a

R$150.000.000,00. Por esse cri té rio, ape nas ope ra ções que pos -

sam ca u sar, efe ti va men te, im pac to na eco no mia bra si le i ra de ve rão
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ser no ti fi ca das. Exis te pre vi são de ex ce ção para os ca sos em que a 

ope ra ção ocor rer no âm bi to de um mes mo gru po, não ha ven do al -

te ra ção de con tro le aci o ná rio e para ou tros ca sos, de fi ni dos no re -

gu la men to da Agên cia. Adi ci o nal men te, foi re ti ra do o cri té rio de no -

ti fi ca ção de ope ra ções ba se a do no do mí nio de par ce la de mer ca do 

de 20% após a con cen tra ção, que acar re ta va in se gu ran ça ju rí di ca

às em pre sas quan to à ne ces si da de de no ti fi ca ção. É fa cul ta do, ain -

da, ao Di re tor-Geral, no pra zo de um ano a con tar da data de con -

su ma ção da ope ra ção, so li ci tar a sub mis são de atos de con cen tra -

ção que não se en qua drem nos cri té ri os de no ti fi ca ção pré via obri -

ga tó ria, para con tro le a pos te ri o ri .

• Nova sis te má ti ca de aná li se de atos de con cen tra ção. Está 

sen do pro pos to um sis te ma de aná li se de ope ra ções de con cen tra -

ção sim pli fi ca do, pelo qual o Di re tor-Geral da Agên cia, em até 30

dias, de ci de au to ri zar a ope ra ção ou so li ci tar in for ma ções com ple -

men ta res. Se o Di re tor-Geral de ci dir au to ri zar a ope ra ção, o Ou vi -

dor da Agên cia pode, me di an te pro vo ca ção de qual quer in te res sa -

do, re que rer o pro nun ci a men to do Tri bu nal. Se o Di re tor-Geral de ci -

dir so li ci tar in for ma ções com ple men ta res, as par tes fi ca rão im pe di -

das de con su mar a ope ra ção por 45 dias após o en vio das in for ma -

ções so li ci ta das. Após a aná li se das in for ma ções adi ci o na is, o Di re -

tor-Geral pode de ci dir não se opor à ope ra ção, caso em que o Ou vi -

dor ou qual quer Con se lhe i ro pode pro por o re e xa me do caso pelo

Tri bu nal. Caso o Di re tor-Geral con si de re que a ope ra ção pode

apre sen tar pro ble mas para a con cor rên cia, de ve rá im pug ná-la pe -

ran te o Tri bu nal, caso em que as par tes fi cam im pe di das de con su -

mar a ope ra ção por um pe río do adi ci o nal de 45 dias e a de ci são fi -

nal cabe àque le ór gão. Des sa for ma, a ma i o ria dos ca sos será de ci -

di da em 30 dias e o pra zo má xi mo para a aná li se, sob pena de

apro va ção por de cur so de pra zo, é de 120 dias, em con for mi da de

com as me lho res prá ti cas in ter na ci o na is.

• Au men to da se gu ran ça ju rí di ca e da trans pa rên cia nos

pro ces sos. A ins tru ção dos pro ces sos ad mi nis tra ti vos pas sa a ser

re a li za da pe ran te o Tri bu nal da Con cor rên cia, onde um Con se lhe i -

ro-Relator irá di ri gi-la, e não mais pe ran te a au to ri da de acu sa do ra.

• Inde pen dên cia da Di re ção da Agên cia, au to no mia ad mi -

nis tra ti va e in de pen dên cia téc ni ca e de ci só ria do Tri bu nal da Con -

cor rên cia, ór gão co le gi a do in te gran te de sua es tru tu ra. A Agên cia é 

um ór gão não su je i to à su bor di na ção hi e rár qui ca e, den tro de sua

es tru tu ra, o Tri bu nal da Con cor rên cia é au tô no mo, em ter mos ad -

mi nis tra ti vos, e in de pen den te em ter mos téc ni cos e de ci só ri os,

sen do for ma do por Con se lhe i ros com man da tos lon gos (cin co

anos) e sem pos si bi li da de de re con du ção. Isso im pli ca que a Agên -

cia po de rá de sen vol ver seus tra ba lhos com con di ções de to tal isen -

ção e in de pen dên cia em re la ção a pres sões de na tu re za po lí ti ca.

DE FE SA DO CON SU MI DOR

(18) As prin ci pa is di fi cul da des apre sen ta das pelo SNDC são 

as se guin tes:

• Fal ta de es tru tu ra e re cur sos – o DPDC sem pre con tou

com uma es tru tu ra ex tre ma men te pe que na, pre cá ria e in su fi ci en te

para de sem pe nhar suas atri bu i ções. No que se re fe re aos re cur sos

hu ma nos, além do efe ti vo de pes so al ser pe que no, o de par ta men to 

não con se guia ter um con tin gen te sa tis fa tó rio de mão-de-obra qua -

li fi ca da e pro fis si o na li za da. Da mes ma for ma, a in fra es tru tu ra de

apo io exis ten te, in clu si ve no que se re fe re aos re cur sos de in for má -

ti ca, sem pre foi pre cá ria. Assim, a Agên cia, com uma es tru tu ra ma i -

or e me lhor equi pa da e com pro fis si o na is de car re i ra me lhor qua li fi -

ca dos, po de rá de sem pe nhar suas com pe tên ci as com ma i or pres -

te za, efi cá cia e efe ti vi da de, com ma i or be ne fi cio para os con su mi -

do res.

• Di ri gen tes do ór gão – a fal ta de es ta bi li da de dos di ri gen tes

di fi cul ta a ação do DPDC. A Agên cia, com Di re to res com man da to

de 4 anos e di ri gen tes in di ca dos por tais Di re to res, po de rá atu ar

com ma i or de sen vol tu ra.

• Con ti nu i da de dos tra ba lhos – a fal ta de uma car re i ra es pe -

cí fi ca e de uma es tru tu ra es tá vel di fi cul ta a con ti nu i da de dos tra ba -

lhos do DPDC. Assim, a Agên cia, com uma es tru tu ra es tá vel e pro -

fis si o na is de car re i ra, po de rá de sem pe nhar suas ati vi da des com

ma i or pe re ni da de.

• Instru men tos para ação – em bo ra o CDC seja uma Lei

bas tan te com ple ta e ade qua da, al guns ins tru men tos adi ci o na is,

como a pos si bi li da de de ins ta u ra ção de in qué ri to ci vil, de pro po si -

ção de ação ci vil pú bli ca e de atu a ção con cre ta nos ca sos de re le -

vân cia na ci o nal são ex tre ma men te im por tan tes para dar ma i or ca -

pa ci da de de ação na de fe sa do con su mi dor. Nes te sen ti do, es tão

sen do pro pos tas al te ra ções na Lei n
0 
8.078/90 que vi sam am pli ar e

dar ma i or for ça à atu a ção da Agên cia.

• De li mi ta ção das áre as de ação – o DPDC hoje, com uma

es tru tu ra pre cá ria, exer ce as ati vi da des re la ci o na das à co or de na -

ção da po lí ti ca na ci o nal de de fe sa do con su mi dor (co or de na ção

das ações dos ór gãos com po nen tes do SNDC; in cen ti vo à cri a ção

de ór gãos e en ti da des de de fe sa do con su mi dor; in for mar, cons ci -

en ti zar, edu car e mo ti var o con su mi dor; etc), jun ta men te com aque -

las de pre ven ção e re pres são às pra ti cas abu si vas nas re la ções de

con su mo, com cla ro pre ju í zo para o de sem pe nho do ór gão. Assim,

a Agên cia com uma Di re to ria de Po lí ti cas e Re la ções de Con su mo

e ou tra de Con tro le de Prá ti cas Abu si vas nas Re la ções de Con su -

mo, po de rá ter uma atu a ção mais di re ci o na da, or ga ni za da, efi caz e 

efe ti va.

• Ca pa ci da de de atu a ção nos di ver sos seg men tos da eco -

no mia – o DPDC hoje tem cer ta di fi cul da de para atu ar em al guns

seg men tos do mer ca do, con si de ran do suas de fi ciên ci as de es tru -

tu ra e fal ta de agi li da de. A Agên cia, com ma i or au to no mia e com

uma es tru tu ra for te e or ga ni za da, po de rá atu ar em to dos os seg -

men tos de mer ca do, in clu si ve aque les re gu la dos, com ma i or agi li -

da de e pres te za.

IV – LOCUS INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA

(19) A po lí ti ca de con cor rên cia, ao me nos aque la per mi ti da

pelo nos so di re i to cons ti tu ci o nal po si ti vo, deve ser vir de ins tru men -

to para a con se cu ção dos ob je ti vos ge ra is da or dem eco nô mi ca,

den tre os qua is a de fe sa dos con su mi do res guar da ma i or pro xi mi -
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da de com os ins tru men tos e ob je ti vos es pe cí fi cos da po lí ti ca de

con cor rên cia.

(20) De ve-se es cla re cer que a po lí ti ca de con cor rên cia não

se con fun de com a po lí ti ca eco nô mi ca nem com a in dus tri al, sen do

que es tas de vem ser im ple men ta das por ór gãos go ver na men ta is

dis tin tos.

(21) Os ór gãos de de fe sa da con cor rên cia não são ór gãos

de fo men to ou de for mu la ção de po lí ti cas de de sen vol vi men to ou

mes mo de em pre go. Ao con trá rio, como em qual quer ju ris di ção de -

sen vol vi da, eles têm fun ção pri mor di al men te re pres si va e de vem

ater-se a im ple men tar os va lo res já fi xa dos pelo le gis la dor no di plo -

ma le gal an ti trus te. O mes mo se apli ca à de fe sa do con su mi dor.

(22) Des sa for ma, por ser um ór gào de na tu re za re pres si va,

de apli ca ção do di re i to pos to, e não um ór gão de po lí ti ca eco nô mi -

ca, fo men to ou re gu la ção, deve a Agên cia Na ci o nal de De fe sa do

Con su mi dor e da Con cor rên cia ser vin cu la da ao Mi nis té rio da Jus -

ti ça, tal como se pas sa atu al men te com a SDE e o CADE.

(23) Com efe i to, des de 1962 a de fe sa da con cor rên cia tem

es ta do vin cu la da à pas ta da Jus ti ça, e nela deve fi car. Se nes ses úl -

ti mos 38 anos, a de fe sa da con cor rên cia não pros pe rou no país,

isso se deu não pelo fato de essa com pe tên cia es tar na es fe ra de

atri bu i ções do Mi nis té rio da Jus ti ça, mas, ao con trá rio, tal fato de -

veu-se à fal ta de um am bi en te ma cro e co nô mi co e re gu la tó rio apro -

pri a dos. So men te com o ad ven to do Pla no Real e o Pro gra ma Na ci -

o nal de De ses ta ti za ção (PND), a eco no mia de li vre mer ca do foi

efe ti va men te in tro du zi da no Bra sil, abrin do, pois, ca mi nho para a

po lí ti ca de con cor rên cia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do, na for ma re gi men tal.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra, por cin co mi nu tos, como Lí der do PSB.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ.
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, eu me ha via ins cri to hoje para fa lar so bre a apu ra -
ção das de nún ci as que es tão ga nhan do vul to mu i to
gran de no País, que es tão to man do a aten ção da po -
pu la ção e, na ver da de, pre ju di can do a ima gem do
Go ver no e do País. Eu ia jus ta men te cha mar a aten -
ção das Li de ran ças do Go ver no na Casa para a ne -
ces si da de im pe ri o sa e ur gen te de ins ta lar mos aqui
uma co mis são par la men tar de in qué ri to, de vez que a
ima gem de se ri e da de do País está sen do fun da men -
te aba la da. Pen so que che gou o mo men to de se en -
fren tar esse pro ble ma sem te mo res. Acre di to que
esse seja tam bém o sen ti men to do Go ver no: sem te -
mo res. 

Sr. Pre si den te, não vou abor dar esse as sun to,
por que te nho que res pe i tar o luto na ci o nal de hoje.

Ocor reu, no meu Esta do, uma tra gé dia que de i xou de
luto a Pe tro bras e, por con se guin te, o Bra sil. Uma pla -
ta for ma de Ma caé ex plo diu de i xan do cen te nas de
mor tos, de sa pa re ci dos e fe ri dos. Foi re al men te uma
tra gé dia, um aci den te de pro por ções trá gi cas, ra zão
pela qual me sin to obri ga do a ex pres sar, em nome da
po pu la ção do Esta do, o sen ti men to de pe sar, de luto,
de so li da ri e da de à Pe tro bras, à em pre sa, a sua di re -
ção, sem dú vi da ne nhu ma, aos tra ba lha do res, às fa -
mí li as dos aci den ta dos.

Sr. Pre si den te, não vou apro ve i tar o en se jo para
cri ti car a di re ção atu al, até por que ela é re la ti va men te
re cen te. Não te nho crí ti cas mais pro fun das a fa zer à
ges tão do Sr. Hen ri Phi lip pe Re ich stul, mas o fato é
que to dos os bra si le i ros es tão apre en si vos com a su -
ces são de aci den tes que vêm ocor ren do na Pe tro -
bras, cul mi nan do com esse que, como dis se, é de
pro por ções trá gi cas. 

Não se pode de i xar de fa zer uma li ga ção des sa
su ces são de aci den tes com a po lí ti ca do Go ver no de
des mon te do Esta do. Ain da on tem aqui, in ter pe lan do
o Mi nis tro da Agri cul tu ra, tive opor tu ni da de de me re -
fe rir a isso. Tal pro ce di men to vem sen do ado ta do des -
de an tes do Se nhor Fer nan do Hen ri que, mas o fato é
que Sua Exce lên cia con ti nu ou essa po lí ti ca de des -
mon te do Esta do, para pro du zir su pe rá vits pri má ri os
para po der pa gar a dí vi da e sa tis fa zer o Fun do Mo ne -
tá rio. É cla ro que nós não po de mos de i xar de fa zer a
li ga ção des sa su ces são de aci den tes na Pe tro bras
com a po lí ti ca de ter ce i ri za ção, que avan çou de ma si -
a da men te na em pre sa. 

Há cin co ou sete anos, a Pe tro bras pro du zia 700 
mil bar ris e ti nha 60 mil em pre ga dos. Hoje, pro duz 1,5
mi lhão de bar ris e tem 30 mil fun ci o ná ri os. Isso é au -
men to de pro du ti vi da de? Mu i to bem! Mas será que o
au men to de pro du ti vi da de che ga a essa pro por ção?
A em pre sa do bra a pro du ção e o nú me ro de fun ci o ná -
ri os cai pela me ta de? É evi den te que não se pode ex -
pli car esse gran de mo vi men to pelo au men to de pro -
du ti vi da de. Isso de cor re de uma po lí ti ca de des mon te
da es tru tu ra in ter na da em pre sa para ter ce i ri zar ser vi -
ços que, an tes, eram pres ta dos pe los pró pri os tra ba -
lha do res.

Os ma rí ti mos da Pe tro bras, por exem plo, es ti ve -
ram em gre ve esta se ma na. Será que não hou ve ne -
nhu ma cor re la ção da gre ve dos ma rí ti mos com o aci -
den te na pla ta for ma? Não sei. Não que ro an te ci par
ne nhum co men tá rio. Não que ro me pre ci pi tar e não
que ro, por con se guin te, fa zer crí ti cas que pos sam
não ser acer ta das, ade qua das. Mas o fato é que há
uma pre o cu pa ção que é pre ci so ma ni fes tar, jun ta -
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men te com o sen ti men to de so li da ri e da de e de pe sar,
in clu si ve à pró pria di re ção da em pre sa, que, a meu ju -
í zo, não tem uma cul pa e uma re la ção di re ta com es -
ses aci den tes. 

Essa po lí ti ca pre ce de a ges tão do Sr. Re ich stul
e é de res pon sa bi li da de do Se nhor Fer nan do Hen ri -
que Car do so, do Sr. Pe dro Ma lan, do Sr. Mar tus Ta va -
res, os ver da de i ros res pon sá ve is pelo des mon te do
Esta do, que vem ca u san do pre ju í zos enor mes. Assim 
como ca u sou ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra, acre di to
que es te ja ca u san do à Pe tro bras, com essa su ces são 
de aci den tes.

De qual quer for ma, Sr. Pre si den te, ma ni fes to
nos sa so li da ri e da de, a mais com ple ta, a mais hu ma -
na, aos tra ba lha do res, aos aci den ta dos e à pró pria di -
re ção da em pre sa, e à em pre sa como um todo, um
em ble ma do Bra sil, um or gu lho de toda a Na ção bra -
si le i ra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça
do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª, como Lí der do PFL, por cin co
mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, não vou fa lar hoje so bre 
o es pe tá cu lo de on tem na Co mis são de Éti ca, que
teve al guns as pec tos cir cen ses, tam pou co so bre o
Ban co do Pará. O Ban pa rá e a Co mis são de Éti ca se -
rão jul ga dos, e com ma i or ra pi dez do que se pen sa,
pelo povo bra si le i ro. 

Em pri me i ro lu gar, que ro me so li da ri zar com o
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no pela tra gé dia ocor ri da no
Rio de Ja ne i ro, de que tomo co nhe ci men to ago ra,
com a di re to ria da Pe tro bras e com o povo flu mi nen se. 
Essa so li da ri e da de é ne ces sá ria por que o Rio tem
que ter re al men te um apo io ma i or, de ci si vo, como as
ou tras gran des ci da des bra si le i ras.

Vou fa lar hoje so bre o ca cau, so bre o aban do no
do ca cau. 

Srªs e Srs. Se na do res, devo re co nhe cer que o
as sun to que me traz à tri bu na foi, em pas sa do mu i to
re cen te, mo ti vo de pra zer e de or gu lho para to dos os
ba i a nos que so bre ele fa la ram e es cre ve ram. Vou fa -
lar so bre o ca cau da Ba hia, ou me lhor, so bre o ca cau
do Bra sil. Mas, in fe liz men te, não fa la rei do ca cau com
o or gu lho e o pra zer com os qua is tan to fa lou Jor ge
Ama do. Fa la rei de ou tro modo, com tris te za. 

Nós, bra si le i ros, não po de mos ace i tar iner tes a
mor te do ca cau.

Para uma me lhor ava li a ção dos se nho res, de se -
jo re lem brar que a ago nia do ca cau no Bra sil se ini cia
por vol ta dos anos 80, quan do a con ju ga ção de dois
pe ri go sos in gre di en tes aba lou a eco no mia agrí co la
mais pu jan te da épo ca: o de clí nio dos pre ços in ter na -
ci o na is e a ir re gu la ri da de na dis tri bu i ção de chu vas
na re gião.

Para com ple tar, em 1989, des co briu-se, na re -
gião ca ca u e i ra ba i a na, a do en ça vas sou ra-de-bruxa,
ca u sa da por um fun go de efe i to de vas ta dor, sus pe i -
tan do-se, in clu si ve, que sua che ga da se deva a uma
ação cri mi no sa. 

Por tan to, os três fa to res que men ci o nei – que da
nos pre ços no mer ca do in ter na ci o nal, ocor rên cia da
vas sou ra-de-bruxa e seca – pro vo ca ram uma cri se
sem pre ce den tes, pois além da des ca pi ta li za ção que
vi nha num pro ces so len to, po rém con tí nuo, afe tan do
os pro du to res de ca cau, tam bém pro vo ca ram uma
cri se de li qui dez em todo o se tor de pro du ção pri má -
ria do ca cau.

Insta lou-se um pro ces so de for te de gra da ção da 
es tru tu ra so ci al. Pelo me nos – ve jam bem! – 150 mil
em pre gos fo ram per di dos. Os de sem pre ga dos in cha -
ram as gran des ci da des da re gião. Le vas de tra ba lha -
do res for ma ram ver da de i ras fa ve las em ci da des im -
por tan tes como Por to Se gu ro, Ilhéus e Ita bu na. 

Foi tre men do o im pac to so bre a ati vi da de co -
mer ci al da re gião, vá ri os es ta be le ci men tos fo ram fe -
cha dos. De cres ceu a ar re ca da ção de im pos tos, di mi -
nu in do ain da mais a ca pa ci da de do po der pú bli co lo -
cal de as sis tir a po pu la ção. As es tru tu ras de apo io ao
ca cau tor na ram-se oci o sas, fá bri cas fo ram fe cha das.
As ope ra ções por tuá ri as fo ram re du zi das dras ti ca -
men te. 

A pro du ção ba i a na, que con tri bu ía em mais de
90% da pro du ção bra si le i ra e che ga ra a qua se 400
mil to ne la das em 1986, se quer ul tra pas sou 115 mil to -
ne la das no ano 2000. 

A re ce i ta cam bi al bra si le i ra anu al do ca cau, que, 
no auge, trou xe para o País em tor no de US$1 bi lhão,
no ano pas sa do fi cou em tor no de US$100 mi lhões,
por tan to em 10%. As mais de 40 em pre sas que tra ba -
lha vam com a ex por ta ção de ca cau na Ba hia hoje são 
ape nas qua tro. 

O Bra sil, de ma i or pro du tor mun di al, pas sou, a
par tir de 1997, a im por ta dor de ca cau. Pa re ce im pos sí -
vel, mas é ver da de. Mas pas mem, se nho res, essa iro nia 
per ver sa não pára por aí. Ela ain da é mais cru el. 

Em de zem bro de 1999, um na vio de ban de i ra li -
be ri a na apor ta na Ba hia tra zen do duas gran des tris te -
zas: a pri me i ra, o ca cau im por ta do para mo vi men tar a 
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nos sa in dús tria; a se gun da, dez imi gran tes afri ca nos
clan des ti nos que, in to xi ca dos por pro du tos uti li za dos
no ar ma ze na men to do ca cau, mor re ram nos po rões
do na vio, em meio ao ca cau im por ta do da Cos ta do
Mar fim. 

Pa re ce até que Cas tro Alves, ao es cre ver Na vio
Ne gre i ro, an te vi ra a cena de mais de cem anos de po -
is. Mor rem na Ba hia, iro ni ca men te, ter ra que tão bem
os aco lheu e que ce le bra a cada dia a ale gria da vida.

Mas o que foi fe i to? 

Até 1995, não acon te ceu ne nhu ma ação im por -
tan te do Go ver no Fe de ral. Se quer fo ram as se gu ra das 
as con di ções mí ni mas de fun ci o na men to da Ce plac.
Foi ne ces sá rio, em 1991, o Go ver no do Esta do, quan -
do eu es ta va lá, e a ini ci a ti va pri va da ofe re ce rem su -
por te a essa ins ti tu i ção, por meio do Fun de cau, que
as se gu rou re cur sos fi nan ce i ros para as pes qui sas.

A par tir de 1995, de po is de uma gran de luta po -
lí ti ca, res pal da da por to dos os se to res so ci a is da re -
gião, a qual tive a sa tis fa ção de li de rar, con se guiu-se
sen si bi li zar as au to ri da des fe de ra is para ela bo rar um
pla no de re cu pe ra ção para a la vou ra em cri se, em bo -
ra os re cur sos alo ca dos te nham sido in su fi ci en tes e –
o que é pior de tudo – não ajus ta dos à si tu a ção, par ti -
cu lar men te pe los ele va dos ju ros co bra dos e es pe ci al -
men te pela ex clu são de um nú me ro mu i to gran de de
pro du to res. Ape nas para dar uma idéia a V. Exªs, dos
oito mil pro du to res que ple i te a ram o fi nan ci a men to,
ape nas qua tro mil fo ram aten di dos. Esse pro gra ma
pro je ta va a apli ca ção, em qua tro anos, de R$340 mi -
lhões para o so er gui men to da eco no mia ca ca u e i ra re -
gi o nal, mas só apli cou R$125 mi lhões.

Esse pla no, par tin do do co nhe ci men to téc ni co
que se ti nha à épo ca so bre a do en ça, re co men dou o
seu con tro le por meio de mé to dos cul tu ra is e quí mi -
cos.

Infe liz men te, os re sul ta dos não fo ram os es pe -
ra dos, dada a agres si vi da de da mo lés tia, que en con -
trou am bi en te pro pí cio ao seu de sen vol vi men to nas
con di ções cli má ti cas da Ba hia.

Os re sul ta dos, em bo ra aquém das ex pec ta ti vas
pro je ta das, não po dem ne gar o mé ri to da ma nu ten -
ção dos ca ca u a is vi vos e da co lhe i ta de al gu ma pro -
du ção, ape sar de ter au men ta do o en di vi da men to dos 
pro du to res que acre di ta ram na úni ca pro pos ta téc ni -
ca dis po ní vel àque la épo ca.

Como se não bas tas se, o ex ces si vo e in con ce -
bí vel atra so na li be ra ção do cré di to aos pro du to res re -
fle tiu-se na in ter rup ção dos tra tos cul tu ra is re co men -
da dos, o que, por con se qüên cia ób via e es pe ra da,

con tri bu iu para que as plan tas não de mons tras sem
uma re cu pe ra ção fren te à do en ça.

Em 1996, a vas sou ra-de-bruxa atin giu pra ti ca -
men te toda a área cul ti va da, algo em tor no de 600 mil
hec ta res.

Mas a sor te não nos aban do nou de todo. Os ta -
len to sos pes qui sa do res da Ce plac des co bri ram que
vá ri os ca ca u e i ros aban do na dos, em meio a áre as al -
ta men te in fes ta das, mos tram-se to le ran tes à vas sou -
ra-de-bruxa. Com esse ma te ri al bo tâ ni co, vá ri as ou -
tras plan tas fo ram en xer ta das, e, após me ses de exa -
us ti vas pes qui sas, fi cou com pro va da a to le rân cia dos
en xer tos à mo lés tia, abrin do-se, as sim, uma nova es -
pe ran ça para a su pe ra ção da cri se.

Para con so li dar esse mo men to po si ti vo, foi com
in vul gar ale gria que cons ta ta mos se rem sa di os os
fru tos ob ti dos nas pri me i ras co lhe i tas.

Por vol ta de 1998, es ses avan ços tec no ló gi cos
en se ja ram o iní cio de uma nova fase do pro gra ma,
pro pos ta pelo Go ver no da Ba hia, ago ra ali cer ça da
por no vas e pro mis so ras ori en ta ções téc ni cas: clo na -
gem do ca ca u e i ro in fes ta do com a do en ça e ele va ção 
do nú me ro de plan tas por hec ta re. Para tan to, se ri am
uti li za dos R$215 mi lhões do sal do re ma nes cen te da
pri me i ra eta pa. A nova pro pos ta pre co ni zou a re cu pe -
ra ção de 300 mil hec ta res de ca cau.

Com o ob je ti vo de im pri mir uma ma i or ve lo ci da -
de ao pro gra ma, o Go ver no da Ba hia, em 1999, cri ou
uma uni da de de pro du ção de mu das e gar fos de clo -
nes re sis ten tes à vas sou ra-de-bruxa. Nes sa uni da de,
de no mi na da Bi o fá bri ca do Ca cau, já fo ram in ves ti dos
R$7 mi lhões, ori un dos, prin ci pal men te, do Go ver no
ba i a no.

A Bi o fá bri ca, além de as se gu rar a vi a bi li da de
téc ni ca do pro gra ma, ga ran te aos pro du to res mu das
de qua li da de com pro va da e a pre ços aces sí ve is, para 
que se pos sa re a bi li tar a re gião.

Qu a is as ra zões que fa zem esse pro gra ma não
avan çar de for ma de fi ni ti va?

A pri me i ra ra zão é a se guin te: o es to que das dí -
vi das (com pos to por dí vi das se cu ri ti za das, re es ca lo -
na das e/ou re ne go ci a das), quan do acres ci do da que -
las ori gi na das pela pri me i ra eta pa do pro gra ma (con -
tro le cul tu ral, sem re sul ta do eco nô mi co con sis ten te),
tem im pe di do as con tra ta ções por fal ta de ga ran ti as.
Ou seja, os pro du to res que par ti ci pa ram das eta pas
an te ri o res es tão se ri a men te pe na li za dos, pois não
po de rão par ti ci par da nova eta pa (en xer tia), em vir tu -
de da ati tu de dra co ni a na do Go ver no Fe de ral.

De vi do a essa gra ve di fi cul da de, o Go ver no da
Ba hia apre sen tou ao Mi nis té rio da Fa zen da uma pro -
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pos ta que visa su pe rá-la. Pri me i ra men te, foi pe di da a
re ne go ci a ção das dí vi das dos pro du to res nas con di -
ções atu a is es ta be le ci das pelo Go ver no Fe de ral para
o PESA – Pro gra ma Espe ci al de Sa ne a men to de Ati -
vos – e so li ci ta do ao BNDES e ao BN o fi nan ci a men to
de 10,3% para a aqui si ção dos Cer ti fi ca dos do Te sou -
ro Na ci o nal, em face da to tal des ca pi ta li za ção dos
pro du to res.

Devo la men tar que, de to das es sas la vou ras cul -
ti va das nes te País, a úni ca que não ob te ve os be ne fí -
ci os do Pro gra ma (PESA) foi exa ta men te a que mais
ne ces si ta va: o nos so ca cau. Ontem, eu que ria per -
gun tar so bre isso ao Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, mas
a ses são se des ti na va a tra tar de ou tro as sun to, e não
me ca bia des res pe i tar o Re gi men to da Casa. Mas fica 
o ape lo.

O ca cau do Bra sil não quer fa vo res. O ca cau
quer tra ta men to jus to por tudo aqui lo que ele re pre -
sen tou, re pre sen ta e ain da re pre sen ta rá para o de -
sen vol vi men to bra si le i ro. O ca cau quer tão-somente a 
mes ma pri o ri da de e aten ção da das a ou tros se to res
da nos sa eco no mia, que são igual men te tão im por -
tan tes e que atra ves sa ram cri ses até mais agu das,
como foi o caso do sis te ma fi nan ce i ro, que ab sor veu
do Te sou ro Na ci o nal a soma que V. Exªs bem co nhe -
cem.

Qu e re mos, sim, a es sên cia da mes ma de ci são
po lí ti ca que de mons tra ser a agri cul tu ra tam bém im -
por tan te para o Bra sil.

Mas a mi nha pre o cu pa ção vai além.
Não de se jo ser pro fe ta do caos, mas te nho o de -

ver e a res pon sa bi li da de de aler tar a to dos: a mor te
do ca cau está le van do à des tru i ção o pou co que res ta 
da nos sa Mata Atlân ti ca, pa tri mô nio que trans cen de
as fron te i ras do nos so País.

O Go ver no da Ba hia tem fe i to a sua par te. Em
Ilhéus, há o Pólo de Infor má ti ca, o Pólo Cal ça dis ta –
mais de 37 em pre sas atra í das e em fun ci o na men to
na área por uma in fluên cia ex clu si va do Go ver no. Fi -
ze mos as es tra das de toda a re gião, para que o tu ris -
mo se de sen vol ves se. Cri a mos o mo der no Pro je to
Ge no ma do Ca cau, com o apo io da Uni camp, de uni -
ver si da des es ta du a is, CEPLAC, en tre ou tros. Cri a -
mos o Pro gra ma de Di ver si fi ca ção Agrí co la, que pre -
ci sa mos le var avan te.

Mas, so zi nhos, não te re mos êxi to. O Go ver no
Fe de ral pre ci sa en ten der esse as sun to. Não que re -
mos mas ca rar ine fi ciên ci as ou in vi a bi li da des téc ni cas 
ou eco nô mi cas. Qu e re mos, sim, co o pe ra ção. E eu sei 
que exis tem ne go ci a ções do Go ver no da Ba hia com o 
Mi nis té rio da Fa zen da, BNDES e o Ban co do Bra sil,

mas é ne ces sá rio que es ses ple i tos se jam aten di dos
ime di a ta men te.

Qu e re mos a re ne go ci a ção do es to que das dí vi -
das, em ba ses com pa tí ve is com as con di ções atu a is
dos pro du to res, do pa drão tec no ló gi co e da eco no mia 
re gi o nal.

Qu e re mos a com pre en são do Go ver no Fe de ral
de que a si tu a ção do ca cau na Ba hia é de cri se ab so -
lu ta. Daí a ne ces si da de da vi a bi li za ção de no vos fi -
nan ci a men tos com en car gos fi nan ce i ros idên ti cos
aos ou tros pro gra mas agro pe cuá ri os do Bra sil.

Qu e re mos o for ta le ci men to da CEPLAC, um
ins tru men to téc ni co es sen ci al à re cu pe ra ção do ca -
cau, que está in te i ra men te aban do na da.

Qu e re mos que se con ce bam as no vas ba ses do 
Pro gra ma do Ca cau, den tro de es tra té gi as au -
to-sustentáveis de pre ser va ção e mo der no ma ne jo
da Mata Atlân ti ca.

Qu e re mos ver prós pe ro, ati vo, eco nô mi co e so -
ci al men te, um dos mais lin dos e con ser va ci o nis ta sis -
te mas de pro du ção agrí co la des te País.

Qu e re mos con ti nu ar co lhen do os fru tos de ouro
do ca cau, que fa zem a ale gria da gen te do Sul da Ba -
hia.

Qu e re mos sal var esse sím bo lo da ter ra.

Qu e re mos, sim, vol tar a dar or gu lho ao mes tre
Jor ge Ama do – que ain da vive – e es pe ran ça a mais
de 90 Mu ni cí pi os e a 3 mi lhões de ba i a nos.

É isso o que de se ja mos, e, para isso, cha mo a
aten ção do Go ver no Fe de ral, na cer te za ab so lu ta de
que to das es sas re i vin di ca ções se rão aten di das com
a ur gên cia que o caso re quer.

Sr. Pre si den te, ou tros as sun tos me tra rão à tri -
bu na, como o caos do pro ble ma ro do viá rio no Bra sil.
Não há lu gar nes te País onde as es tra das não es te -
jam re al men te numa si tu a ção de ca la mi da de pú bli ca,
mas isso será as sun to para ou tro dia, por que não te -
nho o di re i to de pas sar do tem po a mim des ti na do, já
que V. Exª foi to le ran te nes se as pec to. Em ou tra ses -
são, vi rei para mos trar os pro ble mas ro do viá ri os do
Bra sil; as es tra das pas sa ram a ser uma má qui na de
cri mes, uma má qui na de as sas si na tos, re a li za dos
não só por as sas si nos pro fis si o na is, mas tam bém por 
to dos que, de ses pe ra dos, ne las tra fe gam.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo Har tung, por
per mu ta com o no bre Se na dor Car los Wil son, por 20
mi nu tos.
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O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/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, a mi nha
pri me i ra pa la vra, nes ta ma nhã, em meu nome, em
nome dos no bres Se na do res Car los Wil son e Ro ber -
to Fre i re, em nome do PPS, é dada no sen ti do de as -
so ci ar-me à ma ni fes ta ção fe i ta há pou cos mi nu tos
pelo Se na dor Sa tur ni no Bra ga, com pe ten te re pre sen -
tan te do Esta do do Rio de Ja ne i ro, em re la ção a mais
esse aci den te ocor ri do em áre as de tra ba lho de ex -
plo ra ção da Pe tro bras, uma em pre sa que re al men te é 
um or gu lho para o nos so País, mas que nos traz pre o -
cu pa ção de vi do à sé rie de aci den tes ocor ri dos nos úl -
ti mos me ses.

Qu e ro as so ci ar-me, em nome do meu Par ti do,
às pa la vras do Se na dor Sa tur ni no e fa zer uma ma ni -
fes ta ção hu ma na em di re ção aos tra ba lha do res da
Pe tro bras e das em pre sas que lhe pres tam ser vi ço.
Tam bém ma ni fes to o meu pe sar às mu i tas fa mí li as
que es tão sen do atin gi das por es ses aci den tes, par ti -
cu lar men te por essa ver da de i ra tra gé dia que ocor reu
nas úl ti mas ho ras.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
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 Pa u lo Har tung, que ro agra de cer a sen si bi li da de
de V. Exª, por que não vai ser pos sí vel eu me ins cre ver
para tra tar des se tema. Qu e ro le var so li da ri e da de aos 
fun ci o ná ri os da Pe tro bras e ao povo do Rio de Ja ne i -
ro. Ti ve mos a opor tu ni da de de, logo cedo, ser mos co -
mu ni ca dos a res pe i to do aci den te ocor ri do, e, cer ta -
men te, os Se na do res Ro ber to Sa tur ni no e Ge ral do
Cân di do tam bém o fo ram, por que par ti ci pa ram da
Sub co mis são tem po rá ria que ana li sou os pro ble mas
am bi en ta is de cor ren tes do va za men to de óleo da re fi -
na ria Du que de Ca xi as. Enten do ser de fun da men tal
im por tân cia que tan to os Se na do res do Rio de Ja ne i -
ro como a Mesa ati vem a Sub co mis são, cri a da na Co -
mis são de Infra-Estrutura. Embo ra ain da não te nha -
mos ele i to os no vos mem bros das Co mis sões e das
Sub co mis sões, como há essa ur gên cia, es pe ro que a
Mesa es ta be le ça a ta re fa de acom pa nhar esse caso à 
Sub co mis são que in ves ti gou as con se qüên ci as para
o meio am bi en te da que le aci den te eco ló gi co. Sa ú do o 
pro nun ci a men to de V. Exª e, como an te ri or men te foi
fe i ta uma re fe rên cia à re u nião de on tem do Con se lho
de Éti ca, te nho a obri ga ção de es cla re cer que tra ba -
lha mos – tan to os Se na do res quan to os de po en tes –
das 10 ho ras às 21 ho ras e que, como mem bro da -

que le Con se lho, não pre sen ci ei e não par ti ci pei de
ne nhum es pe tá cu lo cir cen se. Agra de ço a V. Exª.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Aco lho o apar te de V. Exª. Fica aqui re gis tra da a nos -
sa so li da ri e da de.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Per mi -
ta-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
que pa re ce que rer com ple tar o seu pro nun ci a men to.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na dor 
Pa u lo Har tung, agra de ço suas pa la vras de so li da ri e -
da de às fa mí li as do meu Esta do, o Rio de Ja ne i ro. Vou 
apre sen tar um re que ri men to de ma ni fes ta ção de pe -
sar do Se na do a to dos os tra ba lha do res da Pe tro bras, 
es pe ci al men te às fa mí li as dos aci den ta dos, e es tou
cer to de me re cer a ini ci a ti va con jun ta de V. Exª e da
Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Acre di to que o re que ri men to é im por tan te, e re a ti var a 
Sub co mis são, como pro pos to pela Se na do ra He lo í sa
He le na, se ria uma pro vi dên cia que a nova Mesa da
Casa po de ria co lo car na sua agen da de tra ba lho.

O Sr. Ri car do San tos (PSDB – ES) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Con ce do o apar te a V. Exª, com sa tis fa ção.

O Sr. Ri car do San tos (PSDB – ES) – Se na dor
Pa u lo Har tung, apro ve i tan do o seu pro nun ci a men to,
as so cio-me, em nome da ban ca da ca pi xa ba – te nho
cer te za de que, se es ti ves se pre sen te aqui, o Se na -
dor Ger son Ca ma ta tam bém o fa ria –, às ma ni fes ta -
ções de pe sar ao povo do Rio de Ja ne i ro e, prin ci pal -
men te, às fa mí li as en lu ta das. Tam bém so li ci to à Pe -
tro bras pro vi dên ci as – que, te nho cer te za, nes te mo -
men to a em pre sa já deve es tar to man do –, no sen ti do
de dar toda a as sis tên cia às fa mí li as que fo ram atin gi -
das por essa tra gé dia. Apóio a pro po si ção da Se na -
do ra He lo í sa He le na no sen ti do de re a ti var a Sub co -
mis são de Estu dos e Ava li a ção dos Impac tos Ambi -
en ta is da Explo ra ção de Pe tró leo por par te da Pe tro -
bras.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ri car do San tos.

Sr. Pre si den te, ra pi da men te pas sa rei para o
tema que me mo ti vou a pe dir ao Se na dor Car los Wil -
son que me ce des se o seu tem po. Em nome do PPS,
ve nho à tri bu na ex por a po si ção do Par ti do em re la -
ção ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço dos
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Tra ba lha do res – FGTS, um tema que está sen do mu i -
to dis cu ti do no nos so País.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ana li san do al gu -
mas ações, em agos to do ano pas sa do to mou a de ci -
são de que as con tas vin cu la das fos sem cor ri gi das
em 16,65% e 44,8%. A par tir daí, abriu-se um gran de
de ba te no nos so País, pois os tra ba lha do res e em pre -
sá ri os pas sa ram a afir mar que o ônus do pa ga men to
de cor ren te da de ci são do Su pre mo de ve ria ser do Te -
sou ro Na ci o nal, não ape nas por que o Go ver no Fe de -
ral foi o res pon sá vel pela edi ção dos pla nos eco nô mi -
cos, mas tam bém em fun ção de o Te sou ro ser o ga -
ran ti dor dos sal dos das con tas vin cu la das. No en tan -
to, a po si ção do Go ver no, que tem sido le va da à opi -
nião pú bli ca pelo Mi nis tro do Tra ba lho, Fran cis co Dor -
nel les, e, mais re cen te men te, pelo Mi nis tro Pe dro Ma -
lan, dá-se no sen ti do opos to da ava li a ção dos tra ba -
lha do res e em pre sá ri os: os dois Mi nis tros afir mam
que essa res pon sa bi li da de não é do Te sou ro, por que
se tra ta de um fun do pri va do.

Gos ta ria de ler o pro nun ci a men to de um ex ce -
len te con sul tor da Câ ma ra dos De pu ta dos, Dr. Adol fo
Fur ta do, a res pe i to do FGTS, por que o de ba te des se
as sun to deve che gar a esta Casa e ao Par la men to
bra si le i ro:

Seu pas si vo é cons ti tu í do ba si ca men te 
pelo so ma tó rio do sal do das con tas vin cu la -
das dos tra ba lha do res, que são re sul tan tes,
por sua vez, do pro du to das con tri bu i ções
re co lhi das por seus em pre ga do res, equi va -
len tes a 8% de suas re mu ne ra ções, so bre
as qua is in ci dem atu a li za ção mo ne tá ria e ju -
ros de 3% ao ano. Olhan do-se ex clu si va -
men te o pas si vo do Fun do, por tan to, o
FGTS apa ren ta ser um fun do pri va do, em -
bo ra os tra ba lha do res não pos su am es co lha 
so bre como apli car seus re cur sos e só pos -
sam mo vi men tar os sal dos de suas con tas
vin cu la das em de ter mi na das si tu a ções, pre -
vis tas em lei [a qual ain da vou ci tar no meu
pro nun ci a men to.

Qu an do se olha para a com po si ção do 
ati vo do Fun do, no en tan to, ob ser va-se que
81% cor res pon dem a ope ra ções de cré di to
nas áre as de ha bi ta ção po pu lar, sa ne a men -
to e in fra-es tru tu ra ur ba na. De fato, o FGTS
é uma das prin ci pa is fon tes de fi nan ci a men -
to da po lí ti ca na ci o nal de ha bi ta ção e de -
sen vol vi men to ur ba no. Se gun do a Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, e mo di fi ca -
ções pos te ri o res, as apli ca ções do FGTS

nes sas três áre as são ge ri das pela Se cre ta -
ria Na ci o nal de De sen vol vi men to Urba no e
ope ra ci o na li za das pela Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral. Por con se guin te, o Go ver no Fe de -
ral con tro la onde e como in ves tir os ati vos
do FGTS, de for ma a re mu ne rar as con tas
vin cu la das dos tra ba lha do res. Sob esse
pon to de vis ta – em con tra pon to da pri me i ra 
ava li a ção – o FGTS pa re ce Fun do de na tu -
re za pú bli ca.

Sr. Pre si den te, como se não bas tas se essa in -
for ma ção, a ci ta da Lei nº 8.036, em seu art. 13, §4º,
diz o se guin te:

§ 4º O sal do das con tas vin cu la das é
ga ran ti do pelo Go ver no Fe de ral – re pi to: o
sal do das con tas vin cu la das é ga ran ti do
pelo Go ver no Fe de ral -, po den do ser ins ti tu -
í do se gu ro es pe ci al para esse fim. 

Lem bro à Casa, que há al guns anos, por de ci -
são do Go ver no, não por de ci são dos tra ba lha do res
na ad mi nis tra ção do seu fun do ”pri va do", re sol veu-se
re pac tu ar os con tra tos com mu tuá ri os do Sis te ma Fi -
nan ce i ro de Ha bi ta ção, dan do-lhes des con tos nas
pres ta ções, opor tu ni da de em que se es ta be le ceu um
me ca nis mo cha ma do Fun do de Com pen sa ção da Va -
ri a ção Sa la ri al. Ou seja, para com pen sar a gar fa da na 
ren da dos tra ba lha do res bra si le i ros, cri ou-se um Fun -
do de Com pen sa ção da Va ri a ção Sa la ri al por que o
sa lá rio não era su fi ci en te para pa gar tais pres ta ções. 

Sr. Pre si den te, quem ga ran te esse Fun do? É o
Te sou ro Na ci o nal. Quem to mou a de ci são de re mu ne -
rar es ses con tra tos aquém do es ta be le ci do? O Go -
ver no. Quem al te rou o pa tri mô nio e os ati vos do Fun -
do? O Go ver no. Mas se não bas tas se tudo isso – mu i -
tas ve zes nos dis tra í mos com as co i sas – re cen te -
men te, o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, ao se 
de fron tar com o pro ble ma do en di vi da men to dos
Esta dos e dos Mu ni cí pi os, en vi ou uma lei para esta
Casa au to ri zan do a re ne go ci a ção das dí vi das, a qual
se ini ci a ria pe los Esta dos e, de po is, para os Mu ni cí pi -
os bra si le i ros. Por tan to, apro vou-se uma lei, e es sas
dí vi das fo ram re pac tu a das: a dos Mu ni cí pi os para
com a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, e den tre as dí vi das
para com a Ca i xa Eco nô mi ca, às re fe ren tes aos re -
cur sos do Fun do de Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço. E 
aí o Go ver no sub si di ou, por 30 anos, – tem gen te que
não pen sa as sim – essa re la ção con tra tu al.

Na ver da de, o que que ro pro por des ta tri bu na –
e acho que esta Casa de ve ria de ba ter o as sun to, pois
es ta mos meio pa ra li sa dos nes se ti ro te io de de nún ci -
as e não es ta mos con se guin do to mar con ta dos pro -
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ble mas diá ri os afe i tos à vida do nos so povo e dos tra -
ba lha do res bra si le i ros – é que tra ga mos esse de ba te
para esta Casa, para o Par la men to bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, está bas tan te cla ra e for te a re la -
ção en tre o Te sou ro Na ci o nal e o Fun do de Ga ran tia
por Tem po de Ser vi ço. Pa re ce-me, Sr. Pre si den te,
que as de cla ra ções dos nos sos Mi nis tros, ci ta das
aqui por mim, de ca rac te ri zar esse Fun do como pri va -
do e de ten tar pas sar para a opi nião pú bli ca uma vi -
são de que o Go ver no não tem res pon sa bi li da de em
re la ção à essa de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
é uma for ma de em pur rar o tema com a bar ri ga, de
ga nhar tem po e não dis cu tir o as sun to. 

Não está aqui nes ta tri bu na al guém que te nha
uma vi são ir res pon sá vel da ques tão fis cal no País. Eu
sei que R$40 bi lhões são re cur sos ex tre ma men tes
ele va dos para um País como o nos so. Bas ta com pa -
rar esse va lor com o PIB. Evi den te men te que não
será es ca mo te an do, nem tam pou co ti ran do a trans -
pa rên cia des sa dis cus são que o Go ver no vai equa ci -
o nar esse pro ble ma. Pen so que te mos que abrir esse
de ba te. É cla ro que va mos ter que en con trar fon tes
só li das para a sua re so lu ção. Já re sol ve mos ou tros
pro ble mas gra vís si mos – não pre ci so aqui ci tá-los –
de pas si vos que fo ram des co ber tos ao lon go dos úl ti -
mos anos no País. Cre io que te re mos de nos uti li zar
de en ge nha ria eco nô mi ca para re sol vê-lo.

Sr. Pre si den te, é bo ba gem achar mos que o tra -
ba lha dor vai pa gar essa con ta ou que a sua trans fe -
rên cia, como por exem plo, au men tan do a alí quo ta do
Fun do de Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço, o ire mos
so lu ci o nar. Isso é cus to-Brasil. Isso é so bre ta xar o
pro du to bra si le i ro, que já en fren ta pro ble mas de com -
pe ti ti vi da de em re la ção aos de ma is pro du tos mun di a -
is. Se gu ra men te, não é esse o ca mi nho. Va mos pro -
cu rar um ou tro; va mos ver qual tra ta men to o Go ver no
está dan do ao FCVS; va mos ver se ele não está chu -
tan do essa bola mu i to a fren te; va mos ver se ele não
pode adi an tar o de sem bol so do Te sou ro em re la ção
ao Fun do de Com pen sa ção de Va ri a ções Sa la ri al.
Pen so que te mos que pro cu rar so lu ções cri a ti vas
para que o pro ble ma seja olha do de fren te; so lu ções
que não de se qui li brem as fi nan ças do País – é cla ro
–, isso é con di ção bá si ca para po der mos fa zer esta
Na ção avan çar, seja com este Go ver no, seja com um
ou tro go ver no de opo si ção, mas pre ci sa mos en ca rar
esse pro ble ma de fren te. 

Sr. Pre si den te, falo em nome do PPS, pro pon do
à Casa, aos Par ti dos que aqui têm as sen to, à Ban ca -
da da qual par ti ci po – o Blo co de Opo si ções – que se

ini cie um de ba te com sen ti do, e não que con ti nue o
de ba te que te mos acom pa nhan do na mí dia do País.

Sr. Pre si den te, essa a con tri bu i ção que que ria
dar, em nome do meu Par ti do, no sen ti do da cons tru -
ção de uma agen da para esta Casa, à qual não tem
um olho no seu pró prio um bi go – como es ta mos cons -
ta tan do nos úl ti mos me ses –, mas que te nha o olho, o
ter mô me tro e a sen si bi li da de di re ci o na das a um Bra -
sil de car ne e osso, do qual, la men ta vel men te, nos úl -
ti mos me ses, te mos nos dis tan ci a do bas tan te.

Era essa a co lo ca ção que que ria fa zer, Sr. Pre si -
den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro go 

a Hora do Expe di en te por 15 mi nu tos para que pos sa
con ce der a pa la vra para co mu ni ca ções ina diá ve is
aos Se na do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra, por 5 mi nu tos, para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel ao Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
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, está
na pa u ta de hoje a vo ta ção do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 18, de 1999, que tra ta da con vo ca ção do
ple bis ci to para con sul tar a po pu la ção do Mato Gros so 
so bre a cri a ção do Esta do do Ara gua ia. 

Lem bro-me de que este Se na do Fe de ral já
apro vou dois ou tros pro je tos idên ti cos. Re fi ro-me ao
pro je to que tra ta va da re di vi são ter ri to ri al do Pará, cri -
an do o Esta do do Ta pa jós, e do pro je to que tra tou do
des mem bra men to de mu ni cí pi os no oes te do Ama zo -
nas para a cri a ção de três ter ri tó ri os fe de ra is. 

Por tan to, es tan do hoje esse pro je to na pa u ta de
vo ta ção, es pe ro – e peço aos no bres Pa res – a sua
apro va ção. 

Sr. Pre si den te, o Se na do com ple ta um tra ba lho
mu i to im por tan te na ques tão de re pen sar o Bra sil, de
fa zer um pla ne ja men to es tra té gi co para o de sen vol vi -
men to das gran des Uni da des da Fe de ra ção – por
aca so as três ma i o res Uni da des da Fe de ra ção são
exa ta men te os Esta dos do Ama zo nas, Pará e Mato
Gros so, res pec ti va men te – que, jun tas, re pre sen tam
pou co mais da me ta de da área ter ri to ri al do nos so
País.

Gos ta ria, por tan to, de so li ci tar a to dos os Srs.
Se na do res e Lí de res a apro va ção des se pro je to. Qu e -
ro tam bém re gis trar o em pe nho dos Se na do res re pre -
sen tan tes do Esta do de Mato Gros so no en ca mi nha -
men to des sa ques tão. 
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Sr. Pre si den te, es pe ro que esse pro je to seja
apro va do igual men te como o fo ram os de ma is re la ci -
o na dos aos Esta dos do Ama zo nas e do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao Se na dor Jo nas Pi -
nhe i ro.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Cons ti tu i ção Fe -
de ral bra si le i ra, no seu art. 225, § 4º, con si de ra o pan -
ta nal ma to-grossense pa tri mô nio na ci o nal. Aque la re -
gião pos sui um ecos sis te ma úni co no pla ne ta, sen do
um rico há bi tat de es pé ci es ani ma is e ve ge ta is tão va -
ri a das quan to ra ras e vem re ce ben do, por isso, es pe -
ci al aten ção das au to ri da des go ver na men ta is bra si le -
i ras e de or ga ni za ções não-governamentais.

A si ner gia his tó ri ca es ta be le ci da en tre os ha bi -
tan tes do pan ta nal e o am bi en te em que vi vem de -
mons tra que a cul tu ra pan ta ne i ra, com o sis te ma de
ex plo ra ção pe cuá ria lá de sen vol vi do, tem sido a gran -
de res pon sá vel pela in te gri da de e ma nu ten ção da -
que la im por tan te re gião.

Isso por que os pro du to res ru ra is, os peões e os
ri be i ri nhos es tão no pan ta nal há mais de três sé cu los, 
e sem pre vi ve ram em per fe i ta har mo nia com o am bi -
en te, com a na tu re za e com os ani ma is na ti vos.
Assim, tan to o boi quan to o ca va lo e o ho mem se
adap ta ram ao ecos sis te ma, pos si bi li tan do que as ex -
plo ra ções eco nô mi cas se de sen vol ves sem de acor do 
com as con di ções lo ca is.

Aliás, o ho mem pan ta ne i ro tem sido sem pre o
guar dião do pan ta nal. Na épo ca em que as ca ça das
clan des ti nas as so la vam o pan ta nal, fo ram es ses ho -
mens que se uni ram e afu gen ta ram os ca ça do res,
evi tan do que es pé ci es da fa u na lo cal fos sem di zi ma -
das. Esses mes mos ho mens efe tu am sis te ma ti ca -
men te a lim pe za dos cór re gos e dos co ri xos para fa ci -
li tar a su bi da dos pe i xes na épo ca da de so va. São
tam bém es ses mes mos ho mens que sem pre cri a ram
gado no pan ta nal, onde man têm as pas ta gens ba i xas 
para evi tar a pro pa ga ção de fogo e para fa vo re cer a
ali men ta ção e o trân si to dos ani ma is sil ves tres num
pro ces so har mô ni co e sus ten tá vel.

Espe ci fi ca men te, com re fe rên cia a in cên di os, é
im por tan te res sal tar que, no pan ta nal, eles são fa ci li -
ta dos por ca u sa da me nor den si da de de ani ma is,
pois, sem o pi so te io cons tan te do boi, a ve ge ta ção
não é ali pe ri o di ca men te re no va da. Sem boi, so bra
pas to no pan ta nal e, so bran do pas to, a com bus tão é
ma i or, o que fa ci li ta a ocor rên cia de in cên di os.

A pe cuá ria de sen vol vi da no pan ta nal ma -
to-grossense tem um ci clo di fe ren ci a do da pe cuá ria
de ou tras re giões, que têm pas ta gens cul ti va das e
con fi na men tos. Pe las ca rac te rís ti cas da que la re gião,
a pe cuá ria tem ín di ces de pro du ti vi da de mais ba i xos
e, con se qüen te men te, tam bém me nor ren ta bi li da de
eco nô mi ca.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Fun do
Cons ti tu ci o nal do Cen tro-Oeste – FCO, ad mi nis tra do
pelo Ban co do Bra sil, por dis por de re cur sos pró pri os
as se gu ra dos pela Cons ti tu i ção bra si le i ra, po de rá
cons ti tu ir im por tan te ins tru men to de in cen ti vo des sas
ati vi da des no pan ta nal. 

Entre tan to, para que as con di ções de fi nan ci a -
men to se jam mais com pa tí ve is com as pos si bi li da des 
dos pe cu a ris tas e dos to ma do res de em prés ti mo do
pan ta nal ma to-grossense, es ta mos pro pon do pro je to
de lei, que já foi en ca mi nha do à Mesa, para que se -
jam des ti na dos para aque la re gião os mes mos per -
cen tu a is de bô nus ado ta dos pelo Fun dos Cons ti tu ci o -
na is para a re gião do se mi-árido nor des ti no.

Des sa ma ne i ra, so bre os en car gos fi nan ce i ros
pre vis tos para fi nan ci a men to a ser con ce di do com re -
cur sos do FCO se rão con ce di dos bô nus de adim plên -
cia de 25% aos mu tuá ri os que de sen vol vam suas ati -
vi da des na re gião do pan ta nal ma to-grossense, seja
na ati vi da de agrí co la, seja no tu ris mo, des de que as
par ce las se jam pa gas até a data do res pec ti vo ven ci -
men to.

A ini ci a ti va des se pro je to de lei é, por tan to,
opor tu na e vem ao en con tro das de man das dos pro -
du to res do pan ta nal ma to-grossense, jus ti fi can do-se
ain da pela ne ces si da de de se as se gu ra rem con di -
ções de ex plo ra ção da que la re gião de for ma eco nô -
mi ca e sus ten tá vel, que as se gu rem a ma nu ten ção e o 
equi lí brio do seu ecos sis te ma.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta não
é a pri me i ra vez que áre as de pri mi das, como está o
pan ta nal ma to-grossense e como ou tro ra foi a re gião
do les te de Mato Gros so, às mar gens do rio Ara gua ia, 
que com pa ra mos ao Nor des te bra si le i ro. Por tan to, o
que que re mos é dar con di ções ao pan ta nal de Mato
Gros so e de Mato Gros so do Sul. E uma das ma ne i ras 
para que isso ocor ra é exa ta men te por in ter mé dio dos 
Fun dos Cons ti tu ci o na is, dan do esse re ba te, que não
é mu i to, mas já re pre sen ta um gran de in cen ti vo aos
ho mens pan ta ne i ros, que ha bi tam aque la re gião há
mais de 300 anos.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao Se na dor Ma gui to
Vi le la. 

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, ouvi aten ta -
men te o dis cur so do Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, prin ci pal men te no que diz res pe i to às ro do vi as
fe de ra is do Bra sil. Na re a li da de, 80% a 90% das ro do -
vi as fe de ra is bra si le i ras es tão em si tu a ção pre cá ria,
qua se in tran si tá ve is, pos si bi li tan do a ocor rên cia de
mu i tos aci den tes com mor tes to dos os dias em nos so
País.

Há dois anos, ve nho abor dan do este tema no
Se na do, e o Go ver no con ti nua in sen sí vel. Não adi an -
ta que rer cul par ape nas o Mi nis tro dos Trans por tes; é
o Go ver no como um todo. Um Go ver no que per mi te
que as suas es tra das fi quem como es tão atu al men te
está pra ti can do um des ca so para com a Na ção e para 
com o povo bra si le i ro.

Já me ma ni fes tei vá ri as ve zes des ta tri bu na
para de nun ci ar a si tu a ção ca la mi to sa em que se en -
con tram as es tra das fe de ra is no Bra sil. Há dois anos,
eu di zia o que iria acon te cer no va men te com as es tra -
das fe de ra is, mas nem as sim pro vi dên ci as fo ram to -
ma das. 

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, es tou apre sen tan do um pro je to de lei que obri -
ga o Go ver no Fe de ral a res sar cir, no pra zo de trin ta
dias, qual quer aci den te de trân si to pro vo ca do por má
con ser va ção das es tra das bra si le i ras. Nes se pra zo, o
Go ver no tem de res sar cir os da nos ca u sa dos aos ve í -
cu los, as mor tes, en fim, tudo que acon te cer em de -
cor rên cia da má con ser va ção das ro do vi as bra si le i -
ras. Não é pos sí vel que pes so as per cam a vida ou fi -
quem de fi ci en tes – mu i tas ve zes pa ra plé gi cas ou te -
tra plé gi cas –, que aci den tes ocor ram nas es tra das,
da ni fi can do ve í cu los em fun ção de te rem de des vi ar
de bu ra cos. 

Sen do as sim, lei o pro je to:

Art. ... O ór gão ou en ti da de com po nen -
te do Sis te ma Na ci o nal de Trân si to, no pra -
zo má xi mo de trin ta dias, a con tar da data
do si nis tro, efe tu a rá pa ga men to à ví ti ma ou
a seu re pre sen tan te a tí tu lo de re pa ra ção
pelo dano de cor ren te de im pró pria con ser -
va ção de ro do via sob sua res pon sa bi li da de. 

§ 1º Con si de ra-se res pon sá vel pela
efe ti va re pa ra ção pe cu niá ria o ór gão ou en -
ti da de com po nen te do Sis te ma Na ci o nal de

Trân si to in cum bi do de man ter as con di ções
de trá fe go ro do viá rio.

§ 2º O pa ga men to do va lor in de ni za tó -
rio au to ri za o ór gão ou en ti da de a pro mo ver
ação re gres si va con tra o res pon sá vel di re to
pe los da nos, se ca bí vel.

§ 3º A omis são no pa ga men to no pra -
zo es ti pu la do su je i ta o res pon sá vel a mul ta
de até o dé cu plo da soma dos va lo res de vi -
dos.

Art. ... A i nde ni za ção com pre en de:
I – des pe sas de lo co mo ção, mé di -

co-hospitalares, psi co ló gi cas, de re a bi li ta -
ção, com me di ca men tos e pró te ses; 

II – au xí lio-invalidez; 
III – pen são por mor te; 
IV – da nos pa tri mo ni a is no ve í cu lo e

per ten ces da ví ti ma.
Pa rá gra fo úni co. A in de ni za ção é cu mu -

la ti va men te em ra zão do re sul ta do da no so.
Art. .... Esta lei en tra em vi gor na data

de sua pu bli ca ção.“
Tra ta-se de um pro je to de lei que apre sen to à

con si de ra ção das Srªs e dos Srs. Se na do res, para
que pos sa mos vo tá-lo, de i xan do cla ro para o Go ver no 
que fi ca rá mu i to mais caro pa gar as in de ni za ções às
ví ti mas do que con ser var e re cu pe rar as ro do vi as
des te País.

Já dis se mu i tas ve zes des ta tri bu na que fica mu -
i to mais ba ra to para o Go ver no re cu pe rar as ro do vi as
do que de i xá-las como es tão. Por tan to, tem que fi car
mais caro para o Go ver no in de ni zar as fa mí li as das
ví ti mas e tam bém os da nos ma te ri a is às ví ti mas de
aci den te au to mo bi lís ti co, para que pos sa re al men te
en ten der que está tra tan do o povo bra si le i ro com des -
ca so.

Há es tra das fe de ra is, na mi nha re gião, onde não 
há mais nem si nal de as fal to, es tão no chão puro, na
ter ra bru ta. E nem por isso o Go ver no é sen sí vel aos
nos sos ape los, pois só en ten de a lin gua gem da lei
que vai obri gá-lo a in de ni zar, em 30 dias, as fa mí li as
da que les que es tão sen do vi ti ma dos Bra sil afo ra. 

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, es pe ro que
este pro je to pos sa me re cer a apro va ção des ta Casa
por ser jus to, já que virá, sem dú vi da ne nhu ma, ao en -
con tro dos an se i os da po pu la ção bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.
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É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 82, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, a in ser ção
em ata de ma ni fes ta ção de pe sar pelo trá gi co aci den -
te ocor ri do on tem, na Pla ta for ma de Pe tró leo P-36, da 
Pe tro brás, lo ca li za da na Ba cia de Cam pos, no Rio de
Ja ne i ro, trans mi tin do-se nos sa so li da ri e da de a to dos
os tra ba lha do res da em pre sa e nos sos vo tos de con -
do lên ci as às fa mí li as en lu ta das.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001 – Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Este re -
que ri men to de pen de de vo ta ção, em cujo en ca mi nha -
men to po de rão fa zer uso da pa la vra as Srªs e os Srs.
Se na do res que o de se ja rem.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Para en -
ca mi nhar, tem a pa la vra o Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. 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, já fiz um bre ve
pro nun ci a men to, em nome da Li de ran ça do PSB, so -
bre esse fato la men tá vel que nos en tris te ce e pre o cu -
pa a to dos. Qu e ro, por tan to, re i te rar as ma ni fes ta ções 
de so li da ri e da de, fa zen do-as ago ra tam bém em
nome do meu par ti do.

Re ce bi do Rio de Ja ne i ro, há pou co, o co mu ni -
ca do do nos so ve re a dor na Ca pi tal, en ge nhe i ro Ri -
car do Ma ra nhão, que foi Pre si den te da Asso ci a ção
dos Enge nhe i ros da Pe tro bras – tra ta-se de um en ge -
nhe i ro an ti go da Pe tro bras –, e que tam bém me pas -
sou essa pre o cu pa ção com a sé rie de aci den tes que
vêm ocor ren do na em pre sa e que, a ju í zo dele, se
deve, sim, à po lí ti ca de des mon te do Esta do, a po lí ti ca 
de con ten ção de cus tos para ge rar su pe rá vit, ou seja,
essa mes ma po lí ti ca a que vi nha se re fe rin do ago ra
há pou co, na tri bu na, o Se na dor Ma gui to Vi le la ao
apre sen tar o pro je to, obri gan do a in de ni za ção das vi -
ti mas das es tra das bra si le i ras mal con ser va das em
de cor rên cia des sa po lí ti ca e lem bran do que o Go ver -
no só en ten de a lin gua gem do di nhe i ro. 

Assim, Sr. Pre si den te, que ro re i te rar as ma ni fes -
ta ções de pe sar e ex pri mir a so li da ri e da de, in clu si ve à 
di re ção da em pre sa, pois, como dis se de iní cio, pen so 
que o Pre si den te atu al Hen ri Phi lip pe Re ich stul e os
seus co le gas de di re ção não são di re ta men te os res -
pon sá ve is, mas sim essa po lí ti ca de des mon te, de
con ten ção de des pe sas para ge rar lu cros e su pe rá -

vits. Nes te úl ti mo ano, a Pe tro bras teve o ma i or lu cro
da sua his tó ria. É ine gá vel, por tan to, o seu êxi to, o
seu su ces so. O do mí nio da tec no lo gia de pros pec ção
em águas pro fun das or gu lha enor me men te o povo
bra si le i ro. Mas fi ca mos du pla men te en tris te ci dos com 
o aci den te em si e com a pos si bi li da de de no vas ocor -
rên ci as trá gi cas, que vão fa zen do da Pe tro bras uma
em pre sa ca u sa do ra de aci den tes com uma fre qüên -
cia que nos pre o cu pa mu i to. 

Mas o que im por ta nes te mo men to é a so li da ri e -
da de, é o sen ti men to de luto e de pe sar que o re que ri -
men to pre ten de que seja en cam pa do pelo Se na do
como um todo, ou seja, como um sen ti men to de to dos 
os Se na do res bra si le i ros.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar
a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Li de -
ran ça do PFL se as so cia e en ca mi nha fa vo ra vel men -
te ao re que ri men to, tam bém in cor po ran do uma ma ni -
fes ta ção do nos so Par ti do nes se sen ti men to de luto,
pe sar e so li da ri e da de às fa mí li as dos aci den ta dos e,
tam bém, ex pres san do a sua so li da ri e da de a esse re -
que ri men to apre sen ta do pelo Lí der do PSB nes ta
Casa, re pre sen tan te do Esta do do Rio de Ja ne i ro, Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no, sa ben do, como dis se bem
S. Exª, que a Pe tro bras cer ta men te la men ta pro fun -
da men te o aci den te.

Te mos to dos que nos pre o cu par com as ques -
tões da se gu ran ça dos tra ba lha do res, mas, nes te ins -
tan te, ten do ocor ri do o la men tá vel aci den te, que a
Casa toda se as so cie a esse sen ti men to de pe sar ma -
ni fes ta do pela Li de ran ça do PSB nes ta Casa.

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lú dio Co e lho para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o PSDB é so li dá rio 
com as fa mí li as das ví ti mas des se la men tá vel aci den -
te da Pe tro bras e es ta mos se gu ros de que a di re ção
da em pre sa ha ve rá de se apri mo rar pro fis si o nal men -
te para evi tar que aci den tes des sa or dem se re pi tam.
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A Pe tro bras é a em pre sa mais es pe ci a li za da em 
ex plo ra ção de águas pro fun das e es tou se gu ro de
que não é o pro gra ma de sa ne a men to ad mi nis tra ti vo
e de eco no mia que está ca u san do es ses aci den tes.
Na tu ral men te, fo ram ca u sas ou tras que o mo ti va ram.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o PMDB tam bém
se as so cia a to das as ma ni fes ta ções de pe sar pelo
trá gi co acon te ci men to na pla ta for ma da Pe tro bras no
Rio de Ja ne i ro. E que o nos so que ri do ami go, Lí der do 
PSB e ex tra or di ná rio Se na dor do Rio de Ja ne i ro, seja
tam bém o por ta-voz do voto de pe sar de to dos os
seus in te gran tes do PMDB a to das as fa mí li as flu mi -
nen ses por esse la men tá vel acon te ci men to.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Par ti do dos
Tra ba lha do res não se po de ria si len ci ar di an te des se
in fa us to acon te ci men to. Do meu pon to de vis ta in di -
vi du al, o que acon te ceu na pla ta for ma da Pe tro bras, 
vi ti man do um gran de nú me ro de tra ba lha do res, é o
sin to ma, o re sul ta do de uma so ci e da de en fer ma,
uma so ci e da de que pri vi le gia a téc ni ca, que se or -
gu lha do ca pi tal e de seus avan ços, que cu i da do lu -
cro em vez de cu i dar da vida, que tem uma pri o ri da -
de en ver go nha da: os ga nhos do ca pi tal, na ci o nal ou
es tran ge i ro, em fase de pros pe ri da de ou em épo ca
de cri se. Estão aí vol ta dos para o ca pi tal to dos os
am pa ros, to dos os fa vo res, to dos os be ne fí ci os, e a
vida con ti nua des guar ne ci da, tan to nas es tra das, a
que se re fe riu o Se na dor Ma gui to Vi le la há pou co
tem po, quan to nas di ver sas fren tes de tra ba lho,
como esta que aca ba de vi ti mar os tra ba lha do res
flu mi nen ses. De modo que o Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no, que tão bem re pre sen ta a po pu la ção do Rio
de Ja ne i ro, já trou xe ao nos so co nhe ci men to e se
pro nun ci ou de for ma sa tis fa tó ria e com ple ta di an te

des se fato que en tris te ce ain da mais os de pa u pe ra -
dos e so fri dos tra ba lha do res bra si le i ros.

Assim, gos ta ria tam bém de me as so ci ar às
ma ni fes ta ções de pe sar, en vi an do às fa mí li as das
ví ti mas o nos so sen ti men to de so li da ri e da de e de
cons ter na ção di an te do fato que ob vi a men te po de ria 
ser evi ta do. Em qual quer que seja a área de ex plo ra -
ção do pe tró leo, não te nho no tí cia de um acon te ci -
men to tão vi o len to quan to este, que te nha vi ti ma do
tan tos tra ba lha do res e en tris te ci do tan tas fa mí li as. A 
nos sa tris te za se acres ce a essa tris te za da en lu ta -
da fa mí lia flu mi nen se.

O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Para
en ca mi nhar o re que ri men to, con ce do a pa la vra ao
no bre Se na dor Ri car do San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES. 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, já tive opor tu ni -
da de de me ma ni fes tar aqui so bre a ques tão apar te -
an do o Se na dor Pa u lo Har tung, mas gos ta ria de,
mais uma vez, ma ni fes tar-me apo i an do o re que ri -
men to do ilus tre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, de en -
vio de con do lên ci as às fa mí li as en lu ta das 

Essa la men tá vel tra gé dia ser ve de gran de aler -
ta à Pe tro bras e às em pre sas mul ti na ci o na is que es -
tão ex plo ran do pe tró leo na pla ta for ma ma rí ti ma bra -
si le i ra, con si de ran do de ma ne i ra es pe ci al que, na
fase de ex pan são que es ta mos vi ven do, é fun da -
men tal re for çar os in ves ti men tos em se gu ran ça do
tra ba lho, em pre ser va ção do meio am bi en te prin ci -
pal men te, a fim de que não ve nha mos re pe tir acon -
te ci men tos des te por te. Qu e re mos tam bém ma ni fes -
tar a nos sa con fi an ça de que a Pe tro bras ve nha to -
mar as me di das con si de ra das ne ces sá ri as para evi -
tar aci den tes des te tipo. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo -
ta ção o Re que ri men to n.º 82, de 2001.

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 (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 20, DE 2001

Re gu la o dis pos to no art. 220. § 3º, I, 
da Cons ti tu i ção Fe de ral para dis ci pli nar
a exi bi ção de di ver sões e es pe tá cu los
pú bli cos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº As di ver sões e es pe tá cu los pú bli cos são

clas si fi ca dos pre vi a men te como li vres ou ina de qua -
dos para me no res de doze, ca tor ze, de zes se is e de -
zo i to anos.

Pa rá gra fo úni co. Os es pe tá cu los pú bli cos, com
bi lhe te ri as, es tão su je i tos à clas si fi ca ção pré via.

Art. 2º Os pro gra mas para emis são de te le vi são, 
in clu si ve “tra i lers”, têm a se guin te clas si fi ca ção:

I –  ve i cu la ção em qual quer ho rá rio: li vre;
II – pro gra ma não re co men da do para me no res

de doze anos: ina de qua do para an tes das vin te ho ras;
III – pro gra ma não re co men da do para me no res

de ca tor ze anos: ina de qua do para an tes das vin te e
uma ho ras;

IV –  pro gra ma não re co men da do para me no res
de de zes se is anos: ina de qua do para an tes das vin te
e duas ho ras;

V –  pro gra ma não re co men da do para me no res
de de zo i to anos: ina de qua do para an tes das vin te e
três ho ras.

Pa rá gra fo úni co. Os pro gra mas de in du ção de
sexo, tais como “te le-sexo” e ou tros afins, so men te
po de rão ser ve i cu la dos en tre zero hora e cin co ho ras.

Art. 3º São dis pen sa dos de clas si fi ca ção os pro -
gra mas de te le vi são e rá dio trans mi ti dos ao vivo, res -
pon sa bi li zan do-se o ti tu lar da em pre sa, ou seu apre -
sen ta dor e toda a equi pe de pro du ção, pelo des res pe -
i to à le gis la ção e às nor mas re gu la men ta res vi gen tes.

Pa rá gra fo úni co. Os pro gra mas ao vivo, po rém,
quan do con si de ra dos não ade qua dos a cri an ças e
ado les cen tes, es tão su je i tos à pré via clas si fi ca ção
ho rá ria e etá ria.

Art. 4º Su je i tam-se à res pon sa bi li da de pelo des -
cum pri men to à le gis la ção e às nor mas re gu la men ta -
res vi gen tes os pro gra mas clas si fi ca dos ape nas pela
si nop se, prin ci pal men te as te le no ve las, mi nis sé ri es e
ou tros do mes mo gê ne ro.

Art. 5º A clas si fi ca ção in for ma rá a na tu re za das
di ver sões e es pe tá cu los pú bli cos, con si de ran do-se,
para res tri ções de ho rá ri os e fa i xa etá ria, ce nas de vi -
o lên cia ou de prá ti ca de atos se xu a is e des vir tu a men -
to dos va lo res éti cos e mo ra is.

Art. 6º A clas si fi ca ção in di ca ti va, atri bu í da em
por ta ria do Mi nis té rio da Jus ti ça, será pu bli ca da no
Diá rio Ofi ci al da União.

Art. 7º As clas si fi ca ções de fil mes para ci ne ma e 
ví deo/DVD te rão seus “tra i lers” com a mes ma clas si fi -
ca ção etá ria atri bu í da ao lon ga me tra gem.

Art. 8º As dis tri bu i do ras ou re pre sen tan tes,
quan do so li ci ta rem a clas si fi ca ção in di ca ti va para fil -
mes e pro gra mas de te le vi são (ca nal aber to), ví -
deo/DVD e ci ne ma, são obri ga dos a re me ter a res -
pec ti va fita VHS, DVD ou pe lí cu la (fil me), no pra zo mí -
ni mo de até quin ze dias an tes da sua apre sen ta ção.

Art. 9º As fi tas de pro gra ma ção de ví deo/DVD
de vem exi bir, no in vó lu cro, in for ma ção so bre a na tu re -
za da obra e a fa i xa etá ria a que não se re co men da,
ob ser va da a clas si fi ca ção es ta be le ci da no art. lº des -
ta Por ta ria.

Art. 10. Os res pon sá ve is pe las di ver sões e es -
pe tá cu los pú bli cos de ve rão afi xar, em lu gar vi sí vel e
de fá cil aces so, à en tra da do lo cal de exi bi ção, in for -
ma ção des ta ca da so bre a na tu re za do es pe tá cu lo e a
fa i xa etá ria es pe ci fi ca da na res pec ti va por ta ria de
clas si fi ca ção in di ca ti va.

Pa rá gra fo úni co. Ne nhum pro gra ma de te le vi são 
será apre sen ta do sem avi so de sua clas si fi ca ção, ex -
pos to de ma ne i ra vi sí vel, an tes e du ran te a trans mis -
são.

Art. 11. A clas si fi ca ção etá ria e ho rá ria deve ser
apre sen ta da, com des ta que de fá cil vi su a li za ção, na
pu bli ci da de im pres sa ou te le vi si va de fil mes ou ví de -
os/DVD e em ou tros es pe tá cu los pú bli cos.

Art. 12. As cha ma das dos pro gra mas su je i tos à
pre sen te Lei de vem obe de cer à res pec ti va clas si fi ca -
ção.

Art. 13. O cer ti fi ca do de que tra ta o pa rá gra fo
úni co do art. 74 da Lei nº 8.069, de 1990, as su mi rá
a for ma de por ta ria pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União.

Art. 14. No pe di do de clas si fi ca ção, o in te res -
sa do de ve rá ane xar có pia do Cer ti fi ca do de Re gis tro 
de Obras Au di o vi su a is ex pe di do pela Se cre ta ria do
Au di o vi su al, do Mi nis té rio da Cul tu ra.

Art. 15. O des cum pri men to do dis pos to nes ta
Lei su je i ta o in fra tor às pe na li da des pre vis tas na le -
gis la ção per ti nen te, em es pe ci al, o dis pos to no ar ti -
go 194 da Lei nº 8.069, de 1990 (Esta tu to da Cri an -
ça e do Ado les cen te).

Art. 16. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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Jus ti fi ca ção

O nos so ob je ti vo é re gu lar o art. 220, § 3º, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ver bis:

Art. 220. ...............................................
.............................................................
§ 3º – Com pe te à lei fe de ral:
I –  re gu lar as di ver sões e es pe tá cu los

pú bli cos, ca ben do ao po der pú bli co in for mar 
so bre a na tu re za de les, as fa i xas etá ri as a
que não se re co men dem, lo ca is e ho rá ri os
em que sua apre sen ta ção se mos tre ina de -
qua da;

..........................................................................
Ade ma is, mo veu-nos, tam bém, a li mi nar con ce -

di da pelo Pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça
(STJ), Mi nis tro Pa u lo Cos ta Le i te, em man da do de se -
gu ran ça pro pos to pela Asso ci a ção Bra si le i ra de Rá -
dio e Te le vi são (ABERT), com a fi na li da de de sus pen -
der os efe i tos da Por ta ria nº 796, de 8 de se tem bro de
2000, do Mi nis tro da Jus ti ça, que es ta be le ce a clas si -
fi ca ção etá ria para as di ver sões e es pe tá cu los pú bli -
cos, sob o ar gu men to de que a re fe ri da Por ta ria não
po de ria ter efe i to co a ti vo, mas ape nas in di ca ti vo, pois, 
de acor do com a Cons ti tu i ção Fe de ral, cabe à lei fe -
de ral re gu lar a ma té ria (art. 220, § 3º) e que nin guém
será obri ga do a fa zer ou a de i xar de fa zer al gu ma co i -
sa se não em vir tu de de lei (art. 5º, II).

Des se modo, fi cou sus pen so, até o jul ga men to
fi nal do mé ri to do man da do, o dis pos to no ca put do
art. 2º, in fine, da re fe ri da Por ta ria que de ter mi na ser
ter mi nan te men te ve da da a exi bi ção em ho rá rio di ver -
so do per mi ti do de pro gra mas para a emis são de te le -
vi são, in clu si ve “tra i lers”.

Assim, com a apre sen ta ção do Pro je to pre ten -
de mos re mo ver o ví cio de in cons ti tu ci o na li da de da
men ci o na da Por ta ria do Mi nis tro da Jus ti ça, a qual já
foi ob je to de Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de
(ADIn) pela Ordem dos Advo ga dos do Bra sil (OAB),
que ale ga a ne ces si da de de o dis pos to no art. 220, §
3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral deve ser re gu la do me di -
an te lei, em sen ti do for mal.

O Pro je to apro ve i ta, por tan to, a re da ção da Por -
ta ria, ex pun gi da, no en tan to, de al guns dis po si ti vos
que tra tam de atri bu i ções de ór gãos do Mi nis té rio da
Jus ti ça que en ten de mos cons ti tu ir ma té ria a ser tra ta -
da no âm bi to do pró prio Mi nis té rio.

Em face do ex pos to, en ten de mos que o Pro je to,
caso seja apro va do, con tri bu i rá para a efe ti va ção da
nor ma cons ti tu ci o nal que tra ta do po lê mi co as sun to
que en vol ve a dis ci pli na da exi bi ção de di ver sões e

es pé ta cu los pú bli cos, o qual ain da não dis põe de
ade qua da re gu la ção in fra cons ti tu ci o nal.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001. – Se -
na dor João Alber to Sou za.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.........................................................................
Art. 220. A ma ni fes ta ção do pen sa men to, a cri a -

ção, a ex pres são e a in for ma ção, sob qual quer for ma,
pro ces so ou ve í cu lo não so fre rão qual quer res tri ção,
ob ser va do o dis pos to nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º Ne nhu ma lei con te rá dis po si ti vo que pos sa
cons ti tu ir em ba ra ço à ple na li ber da de de in for ma ção
jor na lís ti ca em qual quer ve í cu lo de co mu ni ca ção so -
ci al, ob ser va do o dis pos to no art. 5º IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É ve da da toda e qual quer cen su ra de na tu -
re za po lí ti ca, ide o ló gi ca e ar tís ti ca.

§ 3º Com pe te à lei fe de ral:
I – re gu lar as di ver sões e es pe tá cu los pú bli cos,

ca ben do ao po der pú bli co in for mar so bre a na tu re za
de les, as fa i xas etá ri as a que não se re co men dem, lo -
ca is e ho rá ri os em que sua apre sen ta ção se mos tre
ina de qua da;

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

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

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

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

.........................................................................
Art. 74. O Po der Pú bli co, atra vés do ór gão com -

pe ten te, re gu la rá as di ver sões e es pe tá cu los pú bli -
cos, in for man do so bre a na tu re za de les, as fa i xas etá -
ri as a que não se re co men dem, lo ca is e ho rá ri os em
que sua apre sen ta ção se mos tre ina de qua da. Pa rá -
gra fo úni co. Os res pon sá ve is pe las di ver sões e es pe -
tá cu los pú bli cos de ve rão afi xar, em lu gar vi sí vel e de
fá cil aces so, à en tra da do lo cal de exi bi ção, in for ma -
ção des ta ca da so bre a na tu re za do es pe tá cu lo e a fa i -
xa etá ria es pe ci fi ca da no cer ti fi ca do de clas si fi ca ção.

.........................................................................
Art. 194. O pro ce di men to para im po si ção de pe -

na li da de ad mi nis tra ti va por in fra ção às nor mas de
pro te ção à cri an ça e ao ado les cen te terá iní cio por re -
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pre sen ta ção do Mi nis té rio Pú bli co, ou do Con se lho
Tu te lar, ou auto de in fra ção ela bo ra do por ser vi dor
efe ti vo ou vo lun tá rio cre den ci a do, e as si na do por
duas tes te mu nhas, se pos sí vel.

§ 1º No pro ce di men to ini ci a do com o auto de in -
fra ção, po de rão ser usa das fór mu las im pres sas, es -
pe ci fi can do-se a na tu re za e as cir cuns tân ci as da in -
fra ção.

§ 2º Sem pre que pos sí vel, à ve ri fi ca ção da in fra -
ção se guir-se-á a la vra tu ra do auto, cer ti fi can do-se,
em caso con trá rio, dos mo ti vos do re tar da men to.

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

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 21, DE 2001

Dis põe so bre a in de ni za ção por ina -
de qua da con ser va ção de vias a que se
re fe re o § 3E do art. 1º da Lei nº 9.503, de
23 de se tem bro de 1997 — Có di go de
Trân si to Bra si le i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ór gão ou en ti da de com po nen te do Sis -

te ma Na ci o nal de Trân si to, no pra zo má xi mo de trin ta
(30) dias, a con tar da data do si nis tro, efe tu a rá pa ga -
men to à ví ti ma, ou a seu re pre sen tan te, a tí tu lo de re -
pa ra ção pelo dano de cor ren te de im pró pria con ser va -
ção de ro do via sob sua res pon sa bi li da de.

§ 1º Con si de ra-se res pon sá vel pela efe ti va re -
pa ra ção pe cu niá ria o ór gão ou en ti da de com po nen te
do Sis te ma Na ci o nal de Trân si to in cum bi do de man ter 
as con di ções de trá fe go ro do viá rio.

§ 2º O pa ga men to do va lor in de ni za tó rio au to ri -
za o ór gão ou en ti da de a pro mo ver ação re gres si va
con tra o res pon sá vel di re to pe los da nos, se ca bí vel.

§ 3º A omis são no pa ga men to no pra zo es ti pu la -
do su je i ta o res pon sá vel a mul ta de até o dé cu plo da
soma dos va lo res de vi dos.

Art. 3º A in de ni za ção com pre en de:
I – des pe sas de lo co mo ção, mé di -

co-hospitalares, psi co ló gi cas, de re a bi li ta ção, com
me di ca men tos e pró te ses;

II – au xí lio-invalidez;
III –  pen são por mor te;
IV – da nos pa tri mo ni a is no ve í cu lo e per ten ces

da ví ti ma.
Pa rá gra fo úni co. A in de ni za ção é cu mu la ti va em

ra zão do re sul ta do da no so.

Art. 4º – Esta Lei en tra em vi gor na data da sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Po der Pú bli co exis te para pro pi ci ar o bem co -
mum e re co lhe im pos tos exa ta men te para ge rir a má -
qui na ad mi nis tra ti va, que deve se mos trar ca paz de
re a li zar os be ne fí ci os ma te ri a is exi gi dos pela so ci e -
da de. Des sa con di ção de cor rem duas ver da des, al -
ter na ti vas e an tí po das: ou o Po der Pú bli co re a li za efi -
ci en te men te o seu tra ba lho, ou não há ra zão para que 
as pes so as re co lham os im pos tos des ti na dos à re a li -
za ção do bem co mum.

É ina ce i tá vel que as pes so as so fram le sões fí si -
cas que as le vem à in ca pa ci ta ção ou à mor te, por cul -
pa exa ta men te dos en tes que de ve ri am pro mo ver a
con ser va ção das es tra das. Exa ta men te em fun ção
des te fa tor é que den tre os prin ci pa is res pon sá ve is
pela re pa ra ção dos da nos ca u sa dos são os ór gãos e
en ti da des que, di re ta ou in di re ta men te, es tão as so ci -
a dos ao fato ge ra dor do dano.

Por isso, já há pre vi são de que os ór gãos e en ti -
da des com po nen tes do Sis te ma Na ci o nal de Trân si to
res pon dam, ob je ti va men te, no âm bi to de suas com -
pe tên ci as, por da nos ca u sa dos ao ci da dão, em ra zão
de ação, erro ou omis são na exe cu ção e ma nu ten ção
de pro gra mas, pro je tos e ser vi ços que pro pi ci em o
trân si to se gu ro nas vias ro do viá ri as do País. E essa
res pon sa bi li da de, por ser ob je ti va, não exi ge da ví ti -
ma ou dos seus re pre sen tan tes pro va da cul pa bi li da -
de dos ór gãos e en ti da des, con for me dis põe o § 3º do
art. 1º do Có di go de Trân si to.

Por tan to é de ver da que les ór gãos pro ce der à re -
pa ra ção dos da nos pa tri mo ni a is, e, se hou ver os de or -
dem mo ral, tam bém a des tes, tão logo ocor ram os aci -
den tes por fal ta de ma nu ten ção ou da efe ti va re a li za ção
dos pro ce di men tos de se gu ran ça nas ro do vi as.

Embo ra o Có di go Bra si le i ro de Trân si to faça alu -
são a essa si tu a ção, ela se dá de for ma ge né ri ca e
pou co ob je ti va. A apro va ção des te pro je to sig ni fi ca rá
a in ser ção de um ele men to con cre to, ca paz de dar
sus ten ta ção le gal para aque las ví ti mas ou suas fa mí -
li as que se sin tam no di re i to de co brar a res pon sa bi li -
da de dos go ver nos.

Fun da men ta do na jus ti ça que deve ser ob ser va -
da, tam bém, pela Admi nis tra ção Pú bli ca, con cla mo
os ilus tres pa res à chan ce la da pro pos ta, po si ti van -
do-a na or dem ju rí di ca.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001. – Se -
na dor Ma gui to Vi le la.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

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

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te Lei:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. lº O trân si to de qual quer na tu re za nas vias
ter res tres do ter ri tó rio na ci o nal, aber tas à cir cu la ção,
re ge-se por este Có di go.
....................................................................................

§ 3º Os ór gãos e en ti da des com po nen tes do
Sis te ma Na ci o nal de Trân si to res pon dem, no âm bi to
das res pec ti vas com pe tên ci as, ob je ti va men te, por da -
nos ca u sa dos aos ci da dãos em vir tu de de ação,
omis são ou erro na exe cu ção e ma nu ten ção de pro -
gra mas, pro je tos e ser vi ços que ga ran tam o exer cí cio
do di re i to do trân si to se gu ro.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 22, DE 2001

Dá nova re da ção ao § 5º do art. 1º da 
Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001,
que “dis põe so bre as ope ra ções com re -
cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de
Fi nan ci a men to do Nor te, do Nor des te e
do Cen tro-Oeste, de que tra ta a Lei nº
7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e dá
ou tras pro vi dên ci as.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº O § 5º do art. 1º da Lei nº 10.177, de 12 de

ja ne i ro de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. lº ...................................................
§ 5º So bre os en car gos fi nan ce i ros de

que tra tam as alí ne as b, c e d do Inci so I e
as alí ne as dos Inci sos II e III des te ar ti go
se rão con ce di dos bô nus de adim plên cia de
vin te e cin co por cen to aos mu tuá ri os que
de sen vol vem suas ati vi da des nas re giões
do se mi-árido nor des ti no e do pan ta nal ma -
to-grossense e de quin ze por cen to aos mu -

tuá ri os das de ma is re giões, des de que a
par ce la da dí vi da seja paga até a data do
res pec ti vo ven ci men to."

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

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral bra si le i ra, no seu art.
225, § 4º, con si de ra o Pan ta nal Ma to-grossense
como pa tri mô nio na ci o nal. Aque la re gião tem um
ecos sis te ma úni co no pla ne ta, sen do um rico há bi tat
de es pé ci es ani ma is e ve ge ta is tão va ri a das quan to
ra ras e vem re ce ben do, por isso, es pe ci al aten ção
das au to ri da des go ver na men ta is bra si le i ras e de or -
ga ni za ções não-governamentais.

A si ner gia his tó ri ca es ta be le ci da en tre os ha bi -
tan tes do Pan ta nal e o am bi en te em que vi vem de -
mons tra que a cul tu ra pan ta ne i ra, com o sis te ma de
ex plo ra ção pe cuá ria lá de sen vol vi do, tem sido a gran -
de res pon sá vel pela in te gri da de e ma nu ten ção da -
que la im por tan te re gião.

Isso por que os pro du to res ru ra is, os peões e os
ri be i ri nhos es tão no Pan ta nal há mais de três sé cu los, 
e sem pre vi ve ram em per fe i ta har mo nia com o am bi -
en te; com a na tu re za e com os ani ma is na ti vos.
Assim, tan to o boi quan to o ca va lo e o ho mem se
adap ta ram ao ecos sis te ma, pos si bi li tan do que as ex -
plo ra ções eco nô mi cas se de sen vol ves sem de acor do 
com as con di ções lo ca is.

Aliás, o ho mem pan ta ne i ro tem sido sem pre o
“guar dião” do Pan ta nal. Na épo ca em que as ca ça das
clan des ti nas as so la vam o Pan ta nal, fo ram es ses ho -
mens que se uni ram e afu gen ta ram os ca ça do res,
evi tan do que es pé ci es da fa u na lo cal fos sem di zi ma -
das. Esses mes mos ho mens efe tu am sis te ma ti ca -
men te a lim pe za dos cór re gos e dos “co ri xos”, para
fa ci li tar a su bi da dos pe i xes na épo ca da de so va. São
tam bém es ses mes mos ho mens que sem pre cri a ram
gado no Pan ta nal, onde man têm as pas ta gens “ba i -
xas” para evi tar a pro pa ga ção de fogo e para fa vo re -
cer a ali men ta ção e o trân si to dos ani ma is sil ves tres,
num pro ces so har mô ni co e sus ten tá vel.

Espe ci fi ca men te, com re fe rên cia a in cên di os, é
im por tan te res sal tar que, no Pan ta nal, eles são fa ci li -
ta dos por ca u sa da me nor den si da de de ani ma is; por -
que, sem o pi so te io cons tan te do boi, a ve ge ta ção
não é ali pe ri o di ca men te re no va da. Sem boi, so bra
pas to no Pan ta nal; e, so bran do pas to, a com bus tão é
ma i or, o que fa ci li ta os in cên di os.
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A pe cuá ria de sen vol vi da no Pan ta nal Ma -
to-grossense tem um ci clo di fe ren ci a do da pe cuá ria
de ou tras re giões, que têm “pas ta gens cul ti va das” e
“con fi na men tos”. Pe las ca rac te rís ti cas da que la re -
gião, a pe cuá ria tem ín di ces de pro du ti vi da de mais
ba i xos e, con se qüen te men te, tam bém me nor ren ta bi -
li da de eco nô mi ca.

A cri se eco nô mi ca do país, o ci clo di fe ren ci a do
do Pan ta nal, com pe río dos de che i as e de va zan tes,
(es tas, com se cas), e seu tí pi co ecos sis te ma, ali a dos
à au sên cia de uma efe ti va po lí ti ca go ver na men tal de
fo men to às ati vi da des pe cuá ri as, vêm pro vo can do
pro fun da des ca pi ta li za ção do pro du tor ru ral pan ta ne i -
ro, com re fle xo na re du ção do plan tel de ani ma is nas
fa zen das. O agra va men to da cri se tem pro vo ca do ain -
da que eles aban do nem as suas pro pri e da des ou as
ven dam por pre ços avil ta dos a es pe cu la do res de ou -
tras re giões do país, por não dis po rem de ou tra al ter -
na ti va.

A sa í da dos pro du to res tra di ci o na is do pan ta nal
e a re du ção dos re ba nhos po de rão pro vo car um gran -
de e sé rio de se qui lí brio na na tu re za, por que se rom -
pe rá o ci clo de ex plo ra ção e de vida na que la re gião.

Por ou tro lado, o sis te ma de pro du ção pe cuá rio
ado ta do no Pan ta nal, ao se apo i ar no uso ex ten si vo
de pas ta gens na tu ra is, sem o uso de agro tó xi cos, as -
se gu ram um pro du to de qua li da de sa ni tá ria ini gua lá -
vel, in clu si ve sem o ris co de con ta mi na ção do “mal da
vaca lou ca”. Essa ca rac te rís ti ca po de rá dar um novo
alen to à pe cuá ria na que la re gião, pelo fato de se abri -
rem no vos mer ca dos para os pro du tos re gi o na is.

Assim, o mo men to atu al é ex tre ma men te ade -
qua do para que se cri em in cen ti vos que vi sem à re cu -
pe ra ção e à di na mi za ção da pe cuá ria no Pan ta nal
Ma to-grossense, rom pen do um lon go pe ri o do de de -
clí nio e de cri se da que la ati vi da de.

Além da pe cuá ria, é im por tan te dar con di ções
àque la re gião para que se jam di na mi za das ali ati vi da -
des de tu ris mo eco ló gi co, já que as ri que zas na tu ra is
do Pan ta nal são re co nhe ci das na ci o nal e in ter na ci o -
nal men te. Des se modo, se es ta rá ge ran do ri que zas e
se cri an do no vos em pre gos na re gião.

A di na mi za ção des sas ati vi da des de pen de, no
en tan to, da con ces são de fi nan ci a men to com en car -
gos mais fa vo re ci dos e com pa tí ve is com a lu cra ti vi da -
de e a ma tu ra ção dos em pre en di men tos.

O Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do
Cen tro-Oeste – FCO, ad mi nis tra do pelo Ban co do
Bra sil, por dis por de re cur sos pró pri os, as se gu ra dos
pela Cons ti tu i ção Fe de ral, po de rá cons ti tu ir im por tan -
te ins tru men to de in cen ti vo des sas ati vi da des.

Entre tan to, para que as con di ções de fi nan ci a -
men to se jam mais com pa tí ve is com as pos si bi li da des 
dos pe cu a ris tas e dos to ma do res de em prés ti mos do
Pan ta nal Ma to-grossense, es ta mos pro pon do, nes te
Pro je to de Lei, que se jam ado ta dos para aque la re -
gião, os mes mos per cen tu a is de bô nus ado ta dos pe -
los Fun dos Cons ti tu ci o na is para a re gião do Se -
mi-árido Nor des ti no. Des sa ma ne i ra, so bre os en car -
gos fi nan ce i ros pre vis tos para os fi nan ci a men tos a
se rem con ce di dos com re cur sos do FCO se rão con -
ce di dos bô nus de adim plên cia de vin te e cin co por
cen to aos mu tuá ri os que de sen vol vam suas ati vi da -
des na re gião do Pan ta nal Ma to-grossense, des de
que a par ce la da dí vi da seja paga até a data do res -
pec ti vo ven ci men to.

A ini ci a ti va des te Pro je to de Lei é, por tan to,
opor tu na e vem ao en con tro das de man das dos
pro du to res do Pan ta nal Ma to gros sen se, jus ti fi -
can do-se ain da pela ne ces si da de de se as se gu -
ra rem con di ções de ex plo ra ção na que la re gião de 
for ma eco no mi ca men te sus ten tá vel, que as se gu -
rem a ma nu ten ção e o equi lí brio do seu ecos sis te -
ma.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001. – Se -
na dor Jo nas Pi nhe i ro.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 10.177, DE 12 DE JANEIRO DE 2001

Dis põe so bre as ope ra ções com re -
cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de
Fi nan ci a men to do Nor te, do Nor des te e
do Cen tro-Oeste, de que tra ta a Lei nº
7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

Art. 1º A par tir de 14 de ja ne i ro de 2000, os en -
car gos fi nan ce i ros dos fi nan ci a men tos con ce di dos
com re cur sos dos Fun dos Cons ti ti tu ci o na is de Fi nan -
ci a men to do Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oeste,
de que tra ta a Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de
1989, se rão os se guin tes:
....................................................................................

§ 5º Sobre os encargos de que tratam as
alíneas b, c e d do Inciso I e as alíneas dos Incisos
II e III deste artigo, serão concedidos bônus de
adimplência de vinte e cinco por cento para
mutuários que desenvolvem suas atividades na
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região do semi-árido nordestino e de quinze por
cento para mutuários das demais regiões, desde
que a parcela da dívida seja paga até a data do
respectivo vencimento.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações.
....................................................................................

§ 4º A Flo res ta Ama zô ni ca bra si le i ra, a Mata
Atlân ti ca, a Ser ra do Mar, o Pan ta nal Ma to-Grossense 
e a Zona Cos te i ra são pa tri mô nio na ci o nal, e sua uti li -
za çâo far-se-á, na for ma da lei, den tro de con di ções
que as se gu rem a pre ser va ção do meio am bi en te, in -
clu si ve quan to ao uso dos re cur sos na tu ra is.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 23, DE 2001

Alte ra a Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i -
ro de 2001, de for ma a con ce der me lho -
res con di ções no fi nan ci a men to ao for ta -
le ci men to e re cu pe ra ção da pe cuà ria ex -
ten si va na re gião do Pan ta nal Ma -
to-grossense.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so I do art. lº da Lei nº 10.177, de 12

de ja ne i ro de 2001, pas sa a vi ger com a se guin te re -
da ção:

“Art. 1º ...................................................

I – .........................................................

..............................................................
e) no caso de ope ra ções para o for ta le ci men to e 

re cu pe ra ção da pe cuá ria ex ten si va na re gião do Pan -
ta nal Ma to-grossense, qua tro por cen to ao ano para
mini e pe que nos pro du to res, cin co por cen to ao ano
para mé di os pro du to res e sete por cen to ao ano para
os gran des pro du to res, ob ser van do-se pra zo de até
12 anos para amor ti za ção do prin ci pal, com cin co

anos de ca rên cia, sen do que os ju ros se rão pa gos
anu al men te, mes mo no pe río do de ca rên cia." (AC)

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

...........................................................................
§ 5º So bre os en car gos de que tra tam as alí ne as 

b, c, d, e e do Inci so I e as alí ne as dos in ci sos II e III
des te ar ti go, se rão con ce di dos bô nus de adim plên cia
de vin te e cin co por cen to para mu tuá ri os que de sen -
vol vam suas ati vi da des na re gião do se mi-árido nor -
des ti no e para os mu tuá ri os pe cu a ris tas da re gião do
Pan ta nal Ma to gros sen se e de quin ze por cen to para
mu tuá ri os das de ma is re giões, des de que a par ce la
da dí vi da seja paga até a data do res pec ti vo ven ci -
men to." (NR)

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

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Pan ta nal é uma pla ní cie pe ri o di ca men te inun -
da da, de 140.000Km², si tu a do en tre os dois Mato
Gros so, sen do que 65% de seu ter ri tó rio no es ta do de 
Mato Gros so do Sul e 35% no Mato Gros so. O ma ne jo 
ade qu do das pas ta gens na ti vas tem per mi ti do a cri a -
ção de gado a mais de 200 anos na re gião pan ta ne i ra. 
O pan ta nal quan do bem uti li za do é fon te de ri que za
para o ho mem de di ca do à cri a ção ex ten si va de gado
e tam bém para os pro du to res ru ra is e em pre sas vin -
cu la das à ex plo ra ção do tu ris mo eco ló gi co.

Nos úl ti mos anos, o equi lí brio ho mem-natureza
foi que bra do, com a re du ção do re ba nho bo vi no nas
pas ta gens na ti vas (se em 1975, 31,9% do re ba nho do 
es ta do do Mato Gros so es ta va si tu a do nas pas ta gens 
na ti vas do Pan ta nal, no ano 2000 essa par ti ci pa ção
pas sa para ape nas 8,3%, com o res tan te do re ba nho
ocu pan do as áre as al tas de pas ta gem plan ta da do
res to do es ta do). A fal ta de pas to re io tem oca si o na do
o cres ci men to do ca pim e pro ble mas de alas tra men to
de pra gas, exa us tão do solo e es cas sa men to de for -
ra gens que atin ge 3.175.573 hec ta res, re pre sen tan -
do 21,1% das pas ta gens na ti vas da re gião. A for ma ção
de mas sa seca e o acú mu lo de ma te ri al de fá cil com -
bus tão têm pro pi ci a do a ocor rên cia de in cên di os e pro -
pa ga ção do fogo nas áre as de pas ta gens, pro vo can do a 
mor ta li da de de ani ma is, pe i xes e des tru i ção da fa u na
sil ves tre. A di fi cul da de de aces so ali a da à ex ten são dos
in cên di os tor nam im pos sí ve is a re a li za ção do con tro le e 
com ba te do fogo no Pan ta nal, aca ban do por pre ju di car
toda a ati vi da de eco nô mi ca da re gião. A úni ca for ma
prá ti ca e eco nô mi ca de aca bar com os in cên di os é
man ter sem pre as pas ta gens bem ma ne ja das, não per -
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mi tin do que a ma té ria seca crie vo lu me que pro pi cie a
for ma ção e pro pa ga ção de fo cos de in cên dio.

Assim, é ur gen te o apo io a um pro gra ma de re -
cu pe ra ção da pe cuá ria pan ta ne i ra, de modo a pro mo -
ver a pre ser va ção do meio am bi en te e ga ran tir o de -
sen vol vi men to sus ten tá vel da ati vi da de eco nô mi ca
da re gião e es ti mu lar o eco tu ris mo. É nes se sen ti do
que se in se re a pro pos ta aqui apre sen ta da de re du -
ção das ta xas de ju ros co bra das nas ope ra ções de
fman ci a men to vol ta das para o for ta le ci men to e re cu -
pe ra ção da pe cuá ria ex ten si va na re gião do Pan ta nal
Ma to-grossense, com re cur sos do Fun do Cons ti tu ci o -
nal de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oeste. Esses re cur -
sos se rão fun da men ta is para que o pe cu a ris ta pan ta -
ne i ro pos sa re to mar os gas tos com o ma ne jo e re cu -
pe ra ção das pas ta gens na ti vas e in ves tir na in -
fra-estrutura bá si ca ne ces sá ria, como ins ta la ção de
cer cas di vi só ria e in ter na, in ver na da, ma ter ni da de e
pi que te.

Con si de ran do os efe i tos fa vo rá ve is que esse
pro je to terá no sen ti do de rom per com o pro ces so de
êxo do pan ta ne i ro e o de per mi tir o au men to da ren da
re gi o nal, a ex pan são da pro du ção de car ne eco lo gi -
ca men te viá vel e a sua ex por ta ção, peço apo io ao No -
bres Pa res para a apro va ção da pre sen te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001. – Se -
na dor Ante ro Paes de Bar ros.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.177, DE 12 DE JANEIRO DE 2001

Dis põe so bre as ope ra ções com re -
cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de
Fi nan ci a men to do Nor te, do Nor des te e
do Cen tro-Oeste, de que tra ta a Lei nº
7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º A par tir de 14 de ja ne i ro de 2000, os en -

car gos fi nan ce i ros dos fi nan ci a men tos con ce di dos
com re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci -
a men to do Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oeste, de
que tra ta a Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989,
se rão os se guin tes:

I – ope ra ções ru ra is:
a) agri cul to res fa mi li a res en qua dra dos no Pro -

gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa -
mi li ar PRONAF: os de fi ni dos na le gis la ção e re gu la -
men to da que le Pro gra ma;

b) mini pro du to res, suas co o pe ra ti vas e as so ci -
a ções: seis por cen to ao ano;

c) pe que nos e mé di os pro du to res, suas co o pe -
ra ti vas e as so ci a ções: oito in te i ros e se ten ta e cin co
cen té si mos por cen to ao ano;

d) gran des pro du to res, suas co o pe ra ti vas e as -
so ci a ções: dez in te i ros e se ten ta e cin co cen té si mos
por cen to ao ano;

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

.........................................................................
§ 5º Os sal dos de ve do res das ope ra ções de que 

tra ta o pa rá gra fo an te ri or, para efe i to de re ver são aos
Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to, se rão atu -
a li za dos, a par tir da data da ex clu são dos fi nan ci a -
men tos das con tas dos Fun dos, com en car gos fi nan -
ce i ros não su pe ri o res à Taxa de Ju ros de Lon go Pra -
zo (TJLP) e sem im pu tar en car gos por ina dim ple men -
to e ho no rá ri os de ad vo ga dos.

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

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 24, DE 2001
 COMPLEMENTAR

Esta be le ce a alí quo ta da Con tri bu i -
ção So ci al para o Fi nan ci a men to da Se -
gu ri da de So ci al – COFINS, nos ca sos que 
es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É fi xa da em 6% (seis por cen to) a alí quo -

ta da Con tri bu i ção So ci al para o Fi nan ci a men to da
Se gu ri da de So ci al – COFINS, de que tra ta a Lei Com -
ple men tar nº 70, de 30 de de zem bro de 1991, in ci den -
te so bre a re ce i ta bru ta re la ti va à ven da de fumo e
seus de ri va dos, bem como de be bi das al coó li cas.

Art. 2º O va lor da ar re ca da ção re sul tan te da apli -
ca ção da alí quo ta fi xa da no art. 1º, de du zi da da par -
ce la cor res pon den te à ar re ca da ção re sul tan te da
apli ca ção da alí quo ta nor mal, cons ti tui re ce i ta do
Fun do Na ci o nal de Sa ú de, a que se re fe re o De cre -
to-Lei nº 701, de 24 de ju lho de 1969.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu bli -
ca ção, pro du zin do efe i tos a par tir do pri me i ro dia do
mês sub se qüen te aos no ven ta dias de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Esta pro po si ção tem vá ri os ob je ti vos.
Em pri me i ro lu gar, tra ta-se de pro por ci o nar me i -

os para so cor rer a área da sa ú de, que, não obs tan te o 
es for ço con jun to do go ver no e do Con gres so Na ci o -
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nal, quan do das dis cus sões e apro va ção da lei or ça -
men tá ria anu al, con ti nua en fren tan do se ri ís si mas
res tri ções fi nan ce i ras para o seu fun ci o na men to mi ni -
ma men te ide al.

Esti ma-se que a nova alí quo ta para ci gar ros e
be bi das pro por ci o ne uma ar re ca da ção ex tra da or -
dem de tre zen tos a qua tro cen tos mi lhões de re a is por 
ano. Ain da que pa re ça pou co em re la ção às ne ces si -
da des do se tor de sa ú de, con ve nha-se que sem pre
será uma re ce i ta nova, adi ci o nal, e que in gres sa rá di -
re ta men te no Fun do Na ci o nal de Sa ú de, para em pre -
go nas ati vi da des-fins. Embo ra pro po si ta da men te
não se te nha vin cu la do no tex to do pro je to a obri ga to -
ri e da de para tal, sa be-se que essa im por tân cia se ria
qua se que su fi ci en te para sus ten tar não ape nas as
pes qui sas, mas tam bém as ins ti tu i ções es pe ci a li za -
das nas pa to lo gi as ti pi ca men te pro vo ca das pelo
fumo. Co in ci den te men te, em data re cen te a im pren sa 
pu bli cou re por ta gens mos tran do o grau de aban do no
e de ca dên cia do Hos pi tal do Cân cer do Rio de Ja ne i -
ro, exa ta men te por fal ta de re cur sos.

Em se gun do lu gar, há uma cla ra in ten ção de
que os con su mi do res de ta ba co e de be bi das al coó li -
cas se jam cha ma dos a con tri bu ir para o fi nan ci a men -
to do apa ra to pú bli co de sa ú de, em vis ta de se rem
eles, tam bém, seus prin ci pa is de man dan tes. Hoje
não há mais dú vi da de que o con su mo de tais pro du -
tos é a prin ci pal ca u sa de uma enor me sé rie de do en -
ças de ge ne ra ti vas e in ca pa ci tan tes e que isso cus ta
ex tre ma men te caro ao Esta do. Não é jus to que o cus -
to seja ra te a do por toda a so ci e da de, até por que não
têm fal ta do cam pa nhas sis te má ti cas de es cla re ci -
men to. Hoje, o de pen den te do fumo e da be bi da é, na
mé dia, per fe i ta men te cons ci en te dos ma les e dos ris -
cos a que se ex põe. Nada mais jus to que, pa ra le la -
men te ao di re i to que lhe as sis te de en ve ne nar-se
como de se jar, se lhe co lo que tam bém uma con se -
qüên cia ime di a ta: con tri bu ir para cus te ar seu pró prio
tra ta men to.

A cons ciên cia dos ma les ca u sa dos pelo ta ba -
gis mo é pa ten te não ape nas para a sa ú de dos fu man -
tes, mas tam bém dos fu man tes pas si vos, isto é, dos
que, in vo lun ta ri a men te, são le va dos à ru í na pela sim -
ples con vi vên cia com aque les.

Os ma le fí ci os à sa ú de ca u sa dos pelo ví cio de
fu mar, to da via, não se cir cuns cre vem aos fu man tes,
se jam eles ati vos ou pas si vos. Tais ma le fí ci os ad qui -
rem uma im por tan te di men são so ci al, por que pro vo -
cam uma sé rie de con se qüên ci as que afe tam a fa mí -
lia e a co mu ni da de em ge ral. De fato, as pes so as aco -
me ti das de do en ças pro vo ca das pelo fumo per dem

em pro du ti vi da de, so bre car re gam ou mes mo de ses -
tru tu ram a fa mí lia e, prin ci pal men te, acar re tam des -
pe sas para o sis te ma de sa ú de, trans fe rin do o ônus
para toda a so ci e da de

Em ter ce i ro lu gar, ob je ti va-se que, en ca re cen do
o pro du to, ha ve rá uma re du ção do con su mo. Embo ra
se tra te de ví cio, exis te uma boa taxa de elas ti ci da -
de-preço, isto é, cor re la ção in ver sa en tre a quan ti da -
de con su mi da e o au men to de pre ço do ci gar ro, prin -
ci pal men te en tre as pes so as de ren da ba i xa e os ado -
les cen tes. Um es tu do aus tra li a no re cen te con clu iu
que o con su mo en tre ado les cen tes caiu qua tor ze por
cen to para dez por cen to de au men to no pre ço.

É o que se co lo ca à apre ci a ção do Con gres so
Na ci o nal, com a cer te za de que, du ran te a tra mi ta ção, 
a pro pos ta re ce be rá os aper fe i ço a men tos que se
mos tra rem ne ces sá ri os.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001. – Se -
na dor Pe dro Piva.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI COMPLEMENTAR Nº 70
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Insti tui con tri bu i ção para fi nan ci a -
men to da Se gu ri da de So ci al, ele va a alí -
quo ta da con tri bu i ção so ci al so bre o lu -
cro das ins ti tu i ções fi nan ce i ras e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

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

DECRETO-LEI Nº 701
DE 24 DE JULHO DE 1969

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu -
ir um fun do es pe ci al, de no mi na do Fun do
Na ci o nal de Sa ú de (FNS) e dá ou tras pro -
vi dên ci as

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i -
ções que lhe con fe re o § 2º do ar ti go 2º do Ato Insti tu -
ci o nal nº 5, de 13 de de zem bro de 1968, re sol ve ba i -
xar o se guin te De cre to-Lei:

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro -
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às co mis -
sões com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Avi so nº 46, de 2001 (nº 576/2001,
na ori gem), de 7 do cor ren te, do Pre si den te do Tri bu -
nal de Con tas da União, en ca mi nhan do có pia da De -
ci são nº 80/2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
es tu dos para ve ri fi car apli ca ção e vi gên cia da Instru -
ção Nor ma ti va nº 5, de 1995-MARE – Sis te ma de Ca -
das tra men to Uni fi ca do de For ne ce do res – SICAF, re -
la ti vo ao ca das tra men to de for ne ce do res para par ti ci -
par de li ci ta ções na ad mi nis tra ção fe de ral (TC –
011.622/2000-9).

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, os
se guin tes Avi sos:

– nº 47, de 2001 (nº 514/2001, na ori gem), de 7
do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº 79,
de 2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre ins pe ção
re a li za da no De par ta men to de Admi nis tra ção da
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia – DA/ABIN, com o
ob je ti vo de ava li ar ir re gu la ri da des em pro ces sos li ci -
ta tó ri os, no pe río do de 6 a 13.10.2000 (TC –
006.528/2000-6); e

– nº 48, de 2001 (nº 545/2001, na ori gem), de 7
do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº 78,
de 2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre au di to ria
re a li za da no Gru po Hos pi ta lar Con ce i ção S/A, ad mi -
nis tra dor dos Hos pi ta is Nos sa Se nho ra da Con ce i ção 
S/A, Hos pi tal Cris to Re den tor S/A e Hos pi tal Fê mi na
S/A, em Por to Ale gre-RS, em 1994, na área de li ci ta -
ções e con tra tos (TC – 625.093/94-1). 

Os ex pe di en tes vão à Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 96, de 2001 (nº
206/2001, na ori gem), de 8 do cor ren te, do Pre si den -
te da Re pú bli ca, en ca mi nhan do, nos ter mos do in ci so
II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o de mons tra ti vo
das emis sões do real re fe ren tes ao mês de ja ne i ro de
2001, as ra zões de las de ter mi nan tes e a po si ção das
re ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu la das.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 83, DE 2001

So li ci ta Infor ma ções ao Exce len tís -
si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do da Inte -
gra ção Na ci o nal so bre que pro vi dên ci as
fo ram ado ta das em face das ir re gu la ri da -
des pra ti ca das no âm bi to da Su pe rin ten -
dên cia do De sen vol vi men to da Ama zô nia 
– SUDAM.

Au di to ria re a li za da pelo Mi nis té rio da Inte gra ção 
Na cional con clu í da on tem, 12 de mar ço de 2001, apon -
ta ir re gu la ri da des em 29 (vin te e nove) pro je tos de in -
ves ti men tos na área da Su pe rin ten dên cia do De sen vol -
vi men to da Ama zô nia. Ao di vul gar as con clu sões da au -
di to ria e o can ce la men to dos pro je tos, o Se nhor Mi nis tro 
anun ci ou tam bém a ex tin ção da que le ór gão.

Em no vem bro do ano pas sa do, apre sen tá va -
mos de nún ci as de ir re gu la ri da des pra ti ca das na Su -
dam que exi gem am plos es cla re ci men tos, para que
não res tem dú vi das ao Se na do Fe de ral e à Na ção
bra si le i ra so bre os pro ce di men tos sa ne a do res ado ta -
dos na que le ór gão pú bli co fe de ral.

Re que i ro, pois, na for ma do art. 50, § 2º da Cons ti -
tu i ção Fe de ral e dos ar ti gos 215, in ci so I, alí nea a, 216 e 
217 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que seja
en ca mi nha do ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Inte gra -
ção Na ci o nal pe di do de in for ma ções, no sen ti do de ob -
ter os se guin tes es cla re ci men tos:

1. Qu a is os pro je tos apro va dos pela Su dam com 
base nos arts. 5º, § lº e 9º da Lei nº 8.167, de 16 de ja -
ne i ro de 1991, a par tir de sua san ção?

2. Qu a is as em pre sas fa vo re ci das pe los be ne fí -
ci os da Lei nº 8.167/91 e qua is as pes so as fí si cas que 
com po ri am cada so ci e da de?

3. Qu a is os va lo res de li be ra ção para cada pro -
je to, em que épo ca se te ri am dado e em que con di -
ções te ri am ocor ri do as li be ra ções?

4. Qu a is os eco no mis tas e/ou em pre sas res pon -
sá ve is pela ela bo ra ção dos pro je tos?

5. Qu a is as in for ma ções con ti das no re la tó rio re -
cém-concluído pela au di to ria do Mi nis té rio de Inte gra -
ção Na ci o nal, a res pe i to dos pro je tos efe tu a dos com
base nes se fa vor le gal e qua is as res pon sa bi li da des
apu ra das so bre o as sun to?

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001. – Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.
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LEI Nº 8.167, DE 16 DE JANEIRO DE 1991

Alte ra a le gis la ção do im pos to so -
bre a ren da re la ti va a in cen ti vos fis ca is,
es ta be le ce no vas con di ções ope ra ci o na -
is dos Fun dos de Inves ti men tos Re gi o na -
is e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

Art. 1º A par tir do exer cí cio fi nan ce i ro de 1991,
cor res pon den te ao pe río do-base de 1990, fica res ta -
be le ci da a fa cul da de da pes soa ju rí di ca op tar pela
apli ca ção de par ce las do im pos to de ren da de vi do:

I – no Fun do de Inves ti men tos do Nor des te
(FINOR) ou no Fun do de Inves ti men tos da Ama zô nia
(FINAM) (De cre to-Lei nº 1.376, de 12 de de zem bro de 
1974, art. 11, alí nea a), bem as sim no Fun do de Re -
cu pe ra ção Eco nô mi ca do Espí ri to San to (FUNRES)
(De cre to-Lei nº 1.376, de 12 de de zem bro de 1974,
art. 11, V); e

II – em de pó si to para re in ves ti men to, de que tra -
tam os arts. 23 da Lei nº 5.508, de 11 de ou tu bro de
1968, e 29 do De cre to-Lei nº 756, de 11 de agos to de
1969, e al te ra ções pos te ri o res.

Art. 2º Fi cam man ti dos, até o exer cí cio fi nan ce i -
ro de 2000, cor res pon den te ao pe río do-base de
1999, os pra zos e per cen tu a is para des ti na ção dos
re cur sos de que tra tam o art. 5º do De cre to-Lei nº
1.106; de 16 de ju nho de 1970, e o art. 6º do De cre -
to-Lei no 1.179, de 6 de ju lho de 1971, e al te ra ções
pos te ri o res, para apli ca ção em pro gra mas e pro je tos
cons tan tes dos pla nos re gi o na is de de sen vol vi men -
tos da Ama zô nia e do Nor des te.

Pa rá gra fo úni co. Enquan to não pro mul ga das as
leis ati nen tes aos pla nos re gi o na is, de que tra ta o ca -
put des te ar ti go, os re cur sos se rão apli ca dos em pro -
gra mas e pro je tos con si de ra dos pri o ri tá ri os pelo Con -
se lho De li be ra ti vo da res pec ti va Su pe rin ten dên cia de
De sen vol vi men to Re gi o nal, em es tre i ta con for mi da de 
com as di re tri zes apro va das pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca.

Art. 3º A pes soa ju rí di ca que op tar pela de du ção
pre vis ta no art. 1º re co lhe rá nas agên ci as ban cá ri as
ar re ca da do ras de tri bu tos fe de ra is, me di an te Darf es -
pe cí fi co, o va lor cor res pon den te a cada par ce la ou ao
to tal do des con to.

§ 1º O De par ta men to do Te sou ro Na ci o nal au to -
ri za rá a trans fe rên cia dos re cur sos ao ban co ope ra -
dor no pra zo de quin ze dias de seu re co lhi men to, para 

cré di to ao fun do cor res pon den te, à or dem da res pec -
ti va Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to Re gi o nal.

§ 2º Após de cor ri do o pra zo de que tra ta o pa rá -
gra fo an te ri or, os re cur sos se rão trans fe ri dos aos res -
pec ti vos fun dos de vi da men te cor ri gi dos pela va ri a ção 
do Bô nus do Te sou ro Na ci o nal Fis cal.

§ 3º Os va lo res das de du ções do Impos to de
Ren da, ex pres sos na res pec ti va de cla ra ção, se rão
re co lhi dos pelo con tri bu in te de vi da men te cor ri gi dos
pelo mes mo ín di ce de atu a li za ção apli ca do ao va lor
do Impos to de Ren da, de acor do com a sis te má ti ca
es ta be le ci da para o re co lhi men to des se tri bu to.

§ 4º O re co lhi men to das par ce las cor res pon den -
tes ao in cen ti vo fis cal fi ca rá con di ci o na do ao pa ga -
men to da par ce la do Impos to de Ren da.

Art. 4º As im por tân ci as re pas sa das pelo De par -
ta men to do Te sou ro Na ci o nal, de cor ren tes das op -
ções por in cen ti vo fis cal, de que tra ta o art. 1º, in ci so I, 
e ou tros re cur sos dos Fun dos de Inves ti men tos, en -
quan to não apli ca dos, se rão atu a li za dos mo ne ta ri a -
men te pe los ban cos ope ra do res, re fe ri dos no De cre -
to-Lei nº 1.376, de 12 de de zem bro de 1974, se gun do
a va ri a ção do Bô nus do Te sou ro Na ci o nal Fis cal
(BTNF).

Pa rá gra fo úni co. O re sul ta do da va ri a ção mo ne -
tá ria cons ti tui re cur sos dos alu di dos fun dos.

Art. 5º Os Fun dos de Inves ti men tos apli ca rão os
seus re cur sos, a par tir do or ça men to de 1991, sob a
for ma de subs cri ção de de bên tu res, con ver sí ve is ou
não em ações, de emis são das em pre sas be ne fi ciá ri -
as, ob ser van do-se que a con ver são so men te ocor re -
rá:

I – após o pro je to ter ini ci a do a sua fase de ope -
ra ção ates ta da pela Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi -
men to Re gi o nal res pec ti va;

II – em ações pre fe ren ci a is sem di re i to a voto,
ob ser va da a le gis la ção das so ci e da des por ações.

§ 1º O mon tan te a ser apli ca do em de bên tu res
não con ver sí ve is não po de rá ser su pe ri or a trin ta por
cen to do or ça men to anu al de cada fun do, ex clu í dos
os va lo res des ti na dos a pro je to pró prio, de que tra ta o
art. 9º des ta lei, nem su pe ri or a trin ta por cen to de
cada apli ca ção nos ca sos de pro je to de im plan ta ção
e cin qüen ta por cen to nos ca sos de am pli a ção, di ver -
si fi ca ção e mo der ni za ção.

§ 2º Os ban cos ope ra do res po de rão efe tu ar dis -
tri bu i ção se cun dá ria das de bên tu res de que tra ta o
pa rá gra fo an te ri or, ob ser va das as nor mas em vi gor
so bre a ma té ria.

03108 Sex ta-feira   16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março  de  2001



§ 3º A con ver são das de bên tu res em ações de -
ve rá se efe ti var in te gral men te no pra zo de um ano, a
con tar do iní cio de ope ra ção do pro je to.

§ 4º As de bên tu res a se rem subs cri tas com os
re cur sos dos fun dos de ve rão ter ga ran tia flu tu an te.

§ 5º A emis são de de bên tu res se fará por es cri -
tu ra par ti cu lar.

§ 6º Não se apli ca às de bên tu res de que tra ta
esta lei o dis pos to nos arts. 57, § 1º, 60 e 66 a 70 da
Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976 (Lei das So -
ci e da des por Ações).

§ 7º As de bên tu res ren de rão ju ros de qua tro por
cen to ao ano, pa gá ve is de doze em doze me ses, cal -
cu la dos so bre o va lor do prin ci pal atu a li za do mo ne ta -
ri a men te, se gun do a va ri a ção do BTNF, e ca pi ta li zá -
ve is so men te du ran te o pe río do de ca rên cia, que terá
como ter mo fi nal o iní cio de ope ra ção do pro je to ates -
ta do pela Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to Re -
gi o nal res pec ti va.

Art. 6º Os fun dos de in ves ti men tos fi cam au to ri -
za dos a subs cre ver as so bras de va lo res mo bi liá ri os
emi ti dos por com pa nhi as aber tas, vin cu la das a pro je -
to apro va do, obe de ci das as nor mas da le gis la ção em
vi gor so bre a ma té ria e res pe i ta do o li mi te de de sem -
bol so de re cur sos pe los fun dos.

Art. 7º Para efe i to de ava li a ção, os tí tu los in te -
gran tes da car te i ra dos Fun dos de Inves ti men tos se -
rão com pu ta dos:

I – pela co ta ção mé dia do úl ti mo dia em que fo -
ram ne go ci a dos, na hi pó te se de ações co ta das em
bol sa;

II – pelo va lor pa tri mo ni al, com base no ba lan ço
da em pre sa no úl ti mo exer cí cio, cor ri gi do se gun do a
va ri a ção do BNTF, até a data da ava li a ção, na hi pó te -
se de ações não co ta das em bol sa;

III – pelo va lor atu a li za do, acres ci do dos ju ros
de cor ri dos, na hi pó te se de de bên tu res.

Pa rá gra fo úni co. De ve rão ser cons ti tu í das pro vi -
sões ade qua das, a fim de ajus tar o va lor de ava li a ção
cons tan tes das car te i ras dos fun dos ao va lor pro vá vel 
de re a li za ção des ses in ves ti men tos, com base em
pa re cer téc ni co ela bo ra do pe los ban cos ope ra do res,
e ou vi da a Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to Re -
gi o nal res pec ti va.

Art. 8º Os Cer ti fi ca dos de Inves ti men tos po de -
rão ser con ver ti dos, me di an te le i lões es pe ci a is re a li -
za dos nas bol sas de va lo res, em tí tu los per ten cen tes
às car te i ras dos fun dos, de acor do com suas res pec ti -
vas co ta ções.

§ 1º Ca be rá à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os,
ou vi dos as agên ci as de de sen vol vi men to re gi o nal e

os ban cos ope ra do res, fi xar as con di ções e os sis te -
mas de:

I – con ver são de que tra ta este ar ti go; e
II – ne go ci a ção dos cer ti fi ca dos de in ves ti men -

tos em bol sas de va lo res.
§ 2º Os ban cos ope ra do res po de rão es ti pu lar

pa ga men to em mo e da cor ren te de par ce la do pre ço
dos tí tu los ofer ta dos nos le i lões es pe ci a is.

§ 3º Os Cer ti fi ca dos de Inves ti men tos re fe ri dos
nes te ar ti go po de rão ser es cri tu ra is, man ti dos em
con ta de de pó si to jun to aos ban cos ope ra do res.

Art. 9º As agên ci as de de sen vol vi men to re gi o nal
e os ban cos ope ra do res as se gu ra rão às pes so as ju rí -
di cas ou gru pos de em pre sas co li ga das que, iso la da
ou con jun ta men te, de te nham, pelo me nos, cin qüen ta
e um por cen to do ca pi tal vo tan te de so ci e da de ti tu lar
de pro je to be ne fi ciá rio do in cen ti vo, a apli ca ção, nes se
pro je to, de re cur sos equi va len tes a se ten ta por cen to
do va lor das op ções de que tra ta o art. 1º, in ci so I.

§ 1º Na hi pó te se de que tra ta este ar ti go, se rão
obe de ci dos os li mi tes de in cen ti vos fis ca is cons tan tes 
do es que ma fi nan ce i ro apro va do para o pro je to, ajus -
ta do ao Orça men to Anu al dos Fun dos.

§ 2º Nos ca sos de par ti ci pa ção con jun ta, será
obe de ci do o li mi te mí ni mo de dez por cen to do ca pi tal
vo tan te para cada pes soa ju rí di ca ou gru po de em pre -
sas co li ga das, a ser in te gra li za do com re cur sos pró -
pri os.

§ 3º O li mi te mí ni mo de que tra ta o pa rá gra fo an -
te ri or será exi gi do para as op ções que fo rem re a li za -
das a par tir do exer cí cio se guin te ao da en tra da em vi -
gor des ta lei.

§ 4º Re la ti va men te aos pro je tos pri va dos,
não-governamentais, vol ta dos para a cons tru ção e
ex plo ra ção de vias de co mu ni ca ção e trans por tes e
de com ple xos ener gé ti cos con si de ra dos pri o ri tá ri os
para o de sen vol vi men to re gi o nal, o li mi te mí ni mo de
que tra ta o § 2º des te ar ti go será de cin co por cen to.

§ 5º Con si de ram-se em pre sas co li ga das, para
fins do dis pos to nes te ar ti go, aque les cuja ma i o ria do
ca pi tal vo tan te seja con tro la da, di re ta ou in di re ta men -
te, pela mes ma pes soa fí si ca ou ju rí di ca, com pre en di -
da tam bém, esta úl ti ma, como in te gran te do gru po.

§ 6º Os in ves ti do res que se en qua dra rem na hi -
pó te se des te ar ti go de ve rão com pro var essa si tu a ção 
an te ci pa da men te à apro va ção do pro je to.

§ 7º A apli ca ção dos re cur sos dos fun dos re la ti -
vos às pes so as ju rí di cas ou gru pos de em pre sas co li -
ga das que se en qua dra rem na hi pó te se des te ar ti go
será re a li za da:
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I – quan do o con tro le aci o ná rio ocor rer de for ma
iso la da, sob a mo da li da de de ações es cri tu ra is com
di re i to de voto, ob ser va das as nor mas das so ci e da -
des por ações; e

II – nos ca sos de par ti ci pa ção con jun ta mi no ri tá -
ria sob a mo da li da de de ações ou de bên tu res con ver -
sí ve is ou não em ações.

Art. 10. Aos Con se lhos De li be ra ti vos das Su pe -
rin ten dên ci as de De sen vol vi men to Re gi o nal ca be rá:

I – no iní cio de cada exer cí cio, de fi nir as di re tri -
zes e pri o ri da des para ori en tar a pro gra ma ção or ça -
men tá ria anu al e apro var o Orça men to Anu al dos
Fun dos;

II – apro var os pro je tos me re ce do res das apli ca -
ções de re cur sos, ob ser va dos os pa râ me tros e ob je ti -
vos cons tan tes dos pla nos re gi o na is de de sen vol vi -
men to.

§ 1º Antes de ser sub me ti do ao Con se lho De li -
be ra ti vo das Su pe rin ten dên ci as de De sen vol vi men to
Re gi o nal, o pro je to de ve rá re ce ber pa re cer con clu si -
vo fa vo rá vel das Se cre ta ri as Exe cu ti vas das res pec ti -
vas su pe rin ten dên ci as, no pra zo de cen to e oi ten ta
dias, a par tir de sua apre sen ta ção.

§ 2º O acom pa nha men to e a fis ca li za ção dos
pro je tos be ne fi ciá ri os se rão re a li za dos pe las Su pe -
rin ten dên ci as de De sen vol vi men to Re gi o nal, as qua is 
re cor re rão ao con cur so dos ban cos ope ra do res e de
au di to ri as in de pen den tes.

§ 3º Os pro je tos apro va dos e com im plan ta ção
ain da não ini ci a da, se rão re a va li a dos pela Se cre ta ria
Exe cu ti va das Su pe rin ten dên ci as de De sen vol vi men -
to Re gi o nal para efe i to de en qua dra men to na sis te -
má ti ca ora es ta be le ci da.

§ 4º Os ban cos ope ra do res fi cam res pon sá ve is
pela con ver são de que tra ta o art 4º des ta lei.

Art. 11. Os re cur sos dos fun dos de que tra ta
esta lei des ti nar-se-ão, nos pro je tos a se rem apro va -
dos, à co ber tu ra de in ves ti men to fi xos, sen do:

I – nos ca sos de pro je tos in dus tri a is, pre fe ren ci -
al men te para má qui nas, apa re lhos e equi pa men tos; e

II – nos de ma is pro je tos, as Su pe rin ten dên ci as
de De sen vol vi men to Re gi o nal es ta be le ce rão, pre vi a -
men te, as in ver sões fi xas a se rem ad mi ti das para efe -
i to de vin cu la ção.

Pa rá gra fo úni co. A apli ca ção de re cur sos do Fi -
nor e do Fi nam em pro je tos agro pe cuá ri os so men te
se fará em re giões de re co nhe ci da vo ca ção agro pas -
to ril, res pe i ta das as di re tri zes go ver na men ta is de pre -
ser va ção am bi en tal e, em si tu a ção de con fli to so ci al,
ou vi do o Incra.

Art. 12. A apli ca ção dos re cur sos dos fun dos
será re a li za da em es tri ta con so nân cia com os ob je ti -
vos do pro je to e em con for mi da de com to das as cláu -
su las con di ci o nan tes quan do da sua apro va ção pelo
Con se lho De li be ra ti vo das Su pe rin ten dên ci as de De -
sen vol vi men to Re gi o nal.

§ 1º O des cum pri men to do dis pos to no ca put
des te ar ti go re sul ta rá:

I – no can ce la men to, pelo Con se lho De li be ra ti vo 
da res pec ti va Su pe rin ten dên cia, dos in cen ti vos apro -
va dos;

II – no re co lhi men to, pela em pre sa be ne fi ciá ria,
ao ban co ope ra dor, das quan ti as re ce bi das, cor ri gi -
das mo ne ta ri a men te, se gun do a va ri a ção do BTNF, a
par tir da data de seu re ce bi men to, acres ci das de mul -
ta de vin te por cen to e de ju ros de um por cen to ao
mês, de du zi das, no caso de apli ca ção de re cur sos
sob a for ma de de bên tu res, as par ce las já amor ti za -
das.

§ 2º Sem pre ju í zo do dis pos to no § 1º des te ar ti -
go, a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po de rá im por
aos in fra to res as pe na li da des pre vis tas no art. 11, da
Lei nº 6.385, de 7 de de zem bro de 1976.

§ 3º Após o re co lhi men to dos re cur sos, a em -
pre sa be ne fi ciá ria emis so ra fica au to ri za da a pro ce -
der a re du ção do ca pi tal so ci al, pro por ci o nal men te às
ações subs cri tas pelo fun do, com o con se qüen te can -
ce la men to dos res pec ti vos tí tu los.

Art. 13. A apu ra ção dos des vi os das apli ca ções
dos re cur sos dos fun dos será fe i ta me di an te pro ce di -
men to ad mi nis tra ti vo, ins ta u ra do sob pena de res pon -
sa bi li da de, pe las Su pe rin ten dên ci as de De sen vol vi -
men to Re gi o nal, com a par ti ci pa ção de re pre sen tan te 
do ban co ope ra dor, ad mi ti da ao in fra tor am pla de fe sa.

Art 14. A fal ta de re co lhi men to, pela em pre sa
be ne fi ciá ria, dos va lo res apu ra dos em pro ces so, no
pra zo de trin ta dias con ta dos da data do re ce bi men to
da co mu ni ca ção do can ce la men to, im por ta rá na exe -
cu ção ju di ci al a ser pro mo vi da pela agên cia de de -
sen vol vi men to re gi o nal.

Art 15. As im por tân ci as re ce bi das, na for ma do
art. 11, re ver te rão em fa vor do fun do cor res pon den te,
ca ben do ao ban co ope ra dor res pec ti vo, caso os tí tu -
los já te nham sido ne go ci a dos, pro mo ver a emis são
de no vas quo tas.

Art 16. Para efe i to do dis pos to no art. 12, equi pa -
ra-se à apli ca ção de re cur sos em de sa cor do com o
pro je to apro va do:

I – a pa ra li sa ção ou sus pen são das obras ou
ser vi ços de im plan ta ção do em pre en di men to, sem
pré via au to ri za ção da au to ri da de com pe ten te; e
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II – o des cum pri men to dos cro no gra mas es ta -
be le ci dos no ato de apro va ção do pro je to, mo ti va do
por fal ta de apor te de re cur sos do gru po em pre en de -
dor, sal vo mo ti vo de for ça ma i or de vi da men te co mu ni -
ca do à Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to Re gi o -
nal e por ela re co nhe ci do.

Art. 17. Con si de rar-se-ão so li da ri a men te res -
pon sá ve is pela apli ca ção dos re cur sos dos fun dos li -
be ra dos pe los ban cos ope ra do res e re ce bi dos a par tir 
da data da pu bli ca ção des ta lei a em pre sa ti tu lar do
pro je to e seus aci o nis tas con tro la do res.

Art 18. Cabe à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os
dis ci pli nar a cons ti tu i ção, a or ga ni za ção, o fun ci o na -
men to e a ad mi nis tra ção de Fun dos Mú tu os de Ações 
Incen ti va das, in clu si ve es ta be le cer nor mas e prá ti cas 
a se rem ob ser va das quan to à ad mi nis tra ção e com -
po si ção das car te i ras de tí tu los e va lo res mo bi liá ri os,
bem as sim quan to aos li mi tes má xi mos de re mu ne ra -
ção.

Art 19. As em pre sas que te nham em pre en di -
men tos in dus tri a is e agro in dus tri a is, em ope ra -
ção nas áre as de atu a ção da Su pe rin ten dên cia de 
De sen vol vi men to do Nor des te (SUDENE) e da
Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to da Ama -
zô nia (SUDAM), po de rão de po si tar no Ban co do
Nor des te do Bra sil S.A. e no Ban co da Ama zô nia
S.A., res pec ti va men te, para re in ves ti men to, qua -
ren ta por cen to do va lor do Impos to de Ren da de -
vi do pe los re fe ri dos em pre en di men tos, cal cu la -
dos so bre o lu cro da ex plo ra ção, acres ci do de cin -
qüen ta por cen to de re cur sos pró pri os, fi can do,
po rém, a li be ra ção des ses re cur sos con di ci o na da 
à apro va ção, pe las agên ci as do de sen vol vi men to
re gi o nal, dos res pec ti vos pro je tos téc ni co-eco nô -
mi cos de mo der ni za ção ou com ple men ta ção de
equi pa men to.

§ 1º Os re cur sos de que tra ta este ar ti go, en -
quan to não apli ca dos, se rão cor ri gi dos mo ne ta ri a -
men te pelo ban co ope ra dor, com base na va ri a ção do 
BTNF.

§ 2º Po de rá ser de du zi da a quan tia cor res pon -
den te a dois por cen to do va lor de cada par ce la de re -
cur sos li be ra da, a ser di vi di da, em par tes igua is, en tre a
agên cia de de sen vol vi men to re gi o nal e o ban co ope ra -
dor, a tí tu lo de cus to de ad mi nis tra ção do pro je to.

3º Na hi pó te se de o pro je to não ser apro va do,
ca be rá ao ban co ope ra dor de vol ver à em pre sa de po -
si tan te a par ce la de re cur sos pró pri os e re co lher à
União Fe de ral o va lor de po si ta do como in cen ti vo.

Art 20. Pela ad mi nis tra ção dos re cur sos dos
Fun dos de Inves ti men to, ca be rão as se guin tes re mu -
ne ra ções:

I – três por cen to ao ano ao ban co ope ra dor, de -
vi dos men sal men te, cal cu la dos so bre o va lor do pa tri -
mô nio lí qui do do res pec ti vo fun do, a tí tu lo de ser vi ço
de ad mi nis tra ção das car te i ras;

II – um e meio por cen to ao ban co ope ra dor, cal -
cu la dos, so bre o va lor de cada li be ra ção de re cur sos
pelo res pec ti vo fun do, para cus te io de ati vi da des de
pes qui sa e pro mo ção;

III – três e meio por cen to à Su pe rin ten dên cia de 
De sen vol vi men to Re gi o nal, cal cu la dos so bre o va lor
de cada li be ra ção de re cur sos pelo res pec ti vo fun do,
para cus te io das ati vi da des de pes qui sa e pro mo ção
re la ci o na das com as re giões be ne fi ci a das com os in -
cen ti vos e de aná li se, acom pa nha men to e fis ca li za -
ção dos pro je tos.

Art 21. As em pre sas be ne fi ciá ri as dos re cur sos
dos fun dos fi cam obri ga das, em cada exer cí cio, a re -
me ter à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os e aos ban -
cos ope ra do res dos res pec ti vos fun dos có pi as das
de mons tra ções fi nan ce i ras de vi da men te au di ta das
por au di to res in de pen den tes.

Art 22. É as se gu ra do aos be ne fi ciá ri os de pro je -
tos apro va dos e em im plan ta ção, o di re i to à ado ção
de uma das se guin tes al ter na ti vas, 

I – op ção pela sis te má ti ca de in cen ti vos fis ca is
ins ti tu í da pela pre sen te lei;

II – con clu são do em pre en di men to por meio de
ou tras fon tes de re cur sos.

Art 23. A fa cul da de re fe ri da no art. 1º será ex tin -
ta no pra zo de dez anos, a con tar do exer cí cio fi nan -
ce i ro de 1991, ano-base de 1990, in clu si ve.

Art 24. Os es ta tu tos da com pa nhia po de rão ex -
clu ir o di re i to de pre fe rên cia nas subs cri ções das de -
bên tu res con ver sí ve is em ações cor res pon den tes a
emis sões a se rem ad qui ri das, ex clu si va men te, com
re cur sos dos fun dos.

Art 25. Apli cam-se ao Fun do de Re cu pe ra ção
Eco nô mi ca do Esta do do Espí ri to San to (FUNRES) e
ao Gru po Exe cu ti vo para Re cu pe ra ção Eco nô mi ca do 
Esta do do Espí ri to San to (GERES), no que cou be -
rem, as dis po si ções des ta lei.

Art 26. Até doze me ses após o iní cio da le gis la -
tu ra a ini ci ar-se em 1991, Co mis são Mis ta do Con -
gres so Na ci o nal re a va li a rá os in cen ti vos fis ca is re gi o -
na is, pro pon do as me di das cor re ti vas à luz de suas
con clu sões.
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Art 27. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a pre -
sen te lei no pra zo de ses sen ta dias con ta dos de sua
pu bli ca ção.

Art 28. Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art 29. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio. Bra sí lia, 16 de ja ne i ro de 1991; 170º da Inde pen -
dên cia e 103º da Re pú bli ca. – FERNANDO COLLOR
–  Zé lia M. Car do so de Mel lo.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 84, DE 2001

Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i -
ção, re que i ro se jam so li ci ta das in for ma ções ao Mi nis -
té rio da Inte gra ção Na ci o nal a res pe i to dos pro je tos
de ir ri ga ção pre sen te men te em im plan ta ção, se gun -
do os ór gãos exe cu to res — Codevasf, DNOCS ou di -
re ta men te pelo Mi nis té rio, por ba ci as hi dro grá fi cas,
con ten do os se guin tes da dos:

– Área útil de cada pro je to (em hec ta res)
– Ini cio de im plan ta ção (mês/ano)
– Cro no gra ma de ope ra ção
– Inves ti men to to tal
– Eta pas con tra ta das
– Va lo res apli ca dos até dez/2000
– Va lo res pro gra ma dos para 2001
– Fi nan ci a men tos ex ter nos ou in ter nos, em

cada caso
Sala das Ses sões, em 15 de mar ço de 2001. –

Se na dor Wal deck Orné las.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 85, DE 2001

Com fun da men to no art. 50, § 2º da Cons ti tu i -
ção, re que i ro se jam so li ci ta das ao Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal in for ma ções re la ti vas à exe cu ção do
pro je to Proágua, fi nan ci a do pelo Ban co Mun di al, com 
os se guin tes da dos e in for ma ções:

– Va lor con tra ta do, data e pe río do de vi gên cia;
– Cro no gra ma anu al de de sem bol so pre vis to;
– Va lor de sem bol sa do e con tra par ti da apli ca da

até dez/2000;
– Des ti na ção dos re cur sos con tra ta dos, se gun -

do li nhas de ação;
– Apli ca ção dos re cur sos até dez/2000, se gun -

do li nhas de ação e es ta dos be ne fi ci a dos;
– Pro gra ma ção de apli ca ção de re cur sos para

2001.

– Va lo res pa gos a tí tu lo de taxa de com pro me ti -
men to dos re cur sos.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001. – Se -
na dor Wal deck Orné las.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 86, DE 2001

Com fun da men to no art. 50, § 2º da Cons ti tu i -
ção, re que i ro se jam so li ci ta das ao Mi nis té rio dos
Trans por tes as se guin tes in for ma ções so bre o pro je -
to de im plan ta ção e ope ra ção da Hi dro via do São
Fran cis co, con ten do:

– Inves ti men tos re a li za dos ano a ano, a par tir
de 1995 até dez/2000;

– Inves ti men tos pro gra ma dos para 2001;

– Ati vi da des re a li za das até dez/2000;

– Ati vi da des pro gra ma das para 2001;

– Re la tó rio de Ati vi da des da FRANAVE — Cia. 
de Na ve ga ção do São Fran cis co em 2000, in clu si ve
de mons tra ti vos fi nan ce i ros;

– Evo lu ção do mo vi men to de car ga na hi dro -
via, ano a ano, no pe río do 1995/2000, por tipo, vo lu -
me, trans por ta dor, ori gem e des ti no;

– Pen dên ci as exis ten tes que li mi tam ou di fi cul -
tam a im plan ta ção do pro je to, ca u sas e pro vi dên ci as;

– Con di ções atu a is de ope ra ção da hi dro via.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001. – Se -
na dor Wal deck Orné las.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 87, DE 2001

Com fun da men to no art. 50, § 2º da Cons ti tu i -
ção, re que i ro se jam so li ci ta das ao Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal as se guin tes in for ma ções re la ci o na -
das com o pro je to de Trans po si ção das Águas do São
Fran cis co:

– Vo lu me de água a ser uti li za do pelo pro je to;
– Uti li za ção da água (abas te ci men to hu ma no, ir -

ri ga ção, etc) em m3;
– Dis tri bu i ção do con su mo da água por ei xos do

pro je to;
– Fi nan ci a men to ex ter no e in ter no do pro je to;
– Está gio atu al do li cen ci a men to am bi en tal;
– Ati vi da des de re cu pe ra ção e pre ser va ção da

ba cia do rio São Fran cis co pre vis tas no pro je to;
– Mo de lo de ad mi nis tra ção e ope ra ção do pro je to;
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– Cli en tes do pro je to, res pon sá ve is pela re mu -
ne ra ção da água a ser con su mi da;

– For ma de com pen sa ção/ in te gra ção com a ge -
ra ção de ener gia elé tri ca;

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001. – Se -
na dor Wal deck Orné las.

(À Mesa para de ci são.)

SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO Nº 88, DE 2001

So li ci ta in for ma ções so bre o Fun do
de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço – FGTS

Com fun da men to no § 2º do art. 50 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, e no art. 216 do Re gi men to Inter no, so li -
ci to a Vos sa Exce lên cia seja en ca mi nha do ao Exmo.
Sr. Pe dro Sam pa io Ma lan, Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da , o se guin te pe di do de in for ma ções:

Con si de ran do que o § 4º do art. 13 da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, de ter mi na que os sal -
dos das con tas vin cu la das do FGTS são ga ran ti dos
pelo Go ver no Fe de ral;

Con si de ran do ser a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
par te em to das as ações ju di ci a is mo vi das por tra ba -
lha do res, re i vin di can do a cor re ção dos sal dos de
suas con tas vin cu la das nos per cen tu a is su pri mi dos
quan do da su per ve niên cia dos pla nos eco nô mi cos
Ve rão e Col lor I;

Con si de ran do que o FGTS é a prin ci pal fon te de 
fi nan ci a men to da po lí ti ca fe de ral de de sen vol vi men to
ur ba no;

Con si de ran do que as apli ca ções do FGTS em ha -
bi ta ção, sa ne a men to e in fra-estrutura são con ce bi das
pelo ór gão fe de ral en car re ga do da po lí ti ca na ci o nal de
de sen vol vi men to ur ba no e im ple men ta das pela Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, Agen te Ope ra dor do Fun do;

Con si de ran do, fi nal men te, que o atu al per fil do ati -
vo do FGTS foi, ao lon go de dé ca das, mol da do a par tir
das es co lhas de pro je tos re a li za das ex clu si va men te
pelo Go ver no Fe de ral, e com a su per ve niên cia de pla -
nos eco nô mi cos e po lí ti cas exe cu ta das pelo Go ver no
Fe de ral, que re sul ta ram em sub sí di os im plí ci tos ou ex -
plí ci tos aos de ve do res des se Fun do, Per gun ta-se:

1. A quan to mon tam as dis po ni bi li da -
des do FGTS, em que es tão apli ca das e a
que ta xas de ju ros?

2. Qual é o mon tan te do ati vo do Fun -
do apli ca do em tí tu los e va lo res mo bi liá ri os? 
Qual é a sua dis tri bu i ção por tipo de pa pel?
Qu a is são as ca rac te rís ti cas dos prin ci pa is

pa péis, es pe ci al men te os cha ma dos tí tu los
CVS, e res pec ti vas ta xas de ju ros?

3. Qual é o mon tan te e a com po si ção
dos cré di tos vin cu la dos? Qu a is são suas ca -
rac te rís ti cas, em ter mos de pra zos e ta xas
de ju ros?

4. Qual é o mon tan te atu al e o per fil
das ope ra ções de cré di to do FGTS, se gun -
do as áre as de ha bi ta ção, sa ne a men to e in -
fra-estrutura, em ter mos de pra zo mé dio e
ta xas de ju ros? Em cada área de apli ca ção,
qual é o mon tan te da dí vi da ro la da, seu pra -
zo mé dio e taxa de ju ros? Do mon tan te da
di vi da ro la da, quan to cor res pon de à as sun -
ção, por par te do Te sou ro Na ci o nal, das dí -
vi das de es ta dos e mu ni cí pi os?

5. Em ter mos de flu xo de ca i xa, qua is
as re ce i tas, em 2000, ad vin das dos ren di -
men tos das dis po ni bi li da des e dos tí tu los e
va lo res mo bi liá ri os, bem as sim do re tor no
so bre os cré di tos vin cu la dos e ope ra ções de

Cré di to?
Sala das ses sões, 15 de mar ço de 2001. – Se -

na dor Pa u lo Har tung.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re -
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi -
men to Inter no do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 89, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro que a ho me na gem ao Cen te ná rio de

Nas ci men to do Ex-Senador Arge mi ro de Fi gue i re do,
an te ri or men te mar ca da para o pró xi mo dia 15, pelo
Re que ri men to nE 66 de 2001, apro va do por este ple -
ná rio, seja trans fe ri da para a Ses são do pró xi mo dia
21 do cor ren te mês.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001. 



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Antes da 
vo ta ção do re que ri men to, in for mo à Casa que es tão
pre sen tes 66 Srs. Se na do res.

Em vo ta ção o Re que ri men to n.º 89, de 2001.
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. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den -
te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Na
ses são de li be ra ti va or di ná ria do dia 7, foi lido o Re -
que ri men to nº 63, de 2001, do Se na dor Jef fer son Pé -
res, so li ci tan do seja efe tu a da au di to ria es pe ci al do
Tri bu nal de Con tas da União, para in ves ti gar a apli ca -
ção, pela Pre fe i tu ra de Co a ri, dos re cur sos re la ti vos
aos ro yal ti es pa gos pela Pe tro bras/Pe tró leo Bra si le i -
ro S/A, como com pen sa ção pela ex plo ra ção do sub -
so lo da que le mu ni cí pio ama zo nen se.

Pas sa-se à vo ta ção do re que ri men to.
Có pi as do Re que ri men to en con tram-se à dis po -

si ção dos Srs. Se na do res nas suas ban ca 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 o re que ri men to, será cum pri da a de li -

be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -

sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 25, DE 1998
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, in ci so II, 

do Re gi men to Inter no, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 65, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 25, de 1998, de au to ria da
Se na do ra Emi lia Fer nan des, que ins ti tui o
Di plo ma Mu lher-Cidadã Bert ha Lutz e dá
ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is sob nºs 49, 50 e
51, de 2001, das Co mis sões:

– de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Joel
de Hol lan da;

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 
Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra; e

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Antô nio
Car los Va la da res.

A Pre si dên cia co mu ni ca 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 o pro je to, 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.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
O SR PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre a 

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 54, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 25, de 1998.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 25, de 1998, que ins ti tui o
Di plo ma Mu lher-Cidadã Bert ha Lutz e dá ou tras pro vi -
dên ci as, pro ce den do ade qua ção re da ci o nal quan to à
de sig na ção da Mesa do Se na do Fe de ral.

Sala de Re u niões da Co mis são, 15 de mar ço de
2001. – Car los Wil son, Pre si den te – Mo za ril do Ca -
val can ti – Re la tor – Edi son Lo bão – Anto nio Car los 
Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 54 DE 2001

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re -
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te.

RESOLUÇÃO Nº , DE 2001

Insti tui o Di plo ma Mu lher-Cidadã
Bert ha Lutz e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É ins ti tu í do o Di plo ma Mu lher-Cidadã

Bert ha Lutz, des ti na do a agra ci ar mu lhe res que, no
País, te nham ofe re ci do con tri bu i ção re le van te à de fe -
sa dos di re i tos da mu lher e ques tões do gê ne ro.

Art. 2º O Di plo ma será con fe ri do, anu al men te,
du ran te ses são do Se na do Fe de ral es pe ci al men te
con vo ca da para esse fim, a re a li zar-se du ran te as ati -
vi da des do Dia Inter na ci o nal da Mu lher – 8 de mar ço,
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e agra ci a rá cin co mu lhe res de di fe ren tes áre as de
atu a ção.

Art. 3º A in di ca ção da can di da ta ao Di plo ma de -
ve rá ser en ca mi nha da à Mesa do Se na do Fe de ral,
acom pa nha da do res pec ti vo cur ri cu lum vi tae e de jus -
ti fi ca ti va, até 1º de no vem bro, do ano an te ri or.

Pa rá gra fo úni co. Toda en ti da de, go ver na men tal
ou não go ver na men tal, de âm bi to na ci o nal, que de -
sen vol va ati vi da des re la ci o na das à pro mo ção e va lo -
ri za ção da mu lher, po de rá in di car um nome de can di -
da ta ao Di plo ma, a cada ano.

Art. 4º Para pro ce der à apre ci a ção das in di ca -
ções e à es co lha das agra ci a das, será cons ti tu í do o
Con se lho do Di plo ma Mu lher-Cidadã Bert ha Lutz,
com pos to por um re pre sen tan te de cada par ti do po lí -
ti co com as sen to no Se na do Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho es co lhe rá, anu al -
men te, den tre seus in te gran tes, o seu pre si den te, a
quem ca be rá a co or de na ção dos tra ba lhos.

Art. 5º Os no mes das agra ci a das se rão, pre vi a -
men te, en vi a dos à Mesa do Se na do Fe de ral e pu bli ca -
men te di vul ga dos na ses são a que se re fe re o art. 2º.

Art. 6º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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) 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 51, de 2000 (nº
642/99, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do 
Pre si den te da Re pú bli ca, que acres cen ta
dis po si ti vos à Lei nº 9.020, de 30 de mar ço
de 1995, que dis põe so bre a im plan ta ção,
em ca rá ter emer gen ci al e pro vi só rio, da De -
fen so ria Pú bli ca da União, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.224, de 2000, 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.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.) 
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para re da ção

fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2000
(Nº 642/99, na Casa de Ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº
9.020, de 30 de mar ço de 1995, que dis -
põe so bre a im plan ta ção, em ca rá ter
emer gen ci al e pro vi só rio, da De fen so ria
Pú bli ca da União.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.020, de 30 de mar ço de 1995,

pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 3º.................................................
Pa ra gra fo úni co. Os ser vi ços a que se

re fe re este ar ti go com pre en dem o apo io téc -
ni co e ad mi nis tra ti vo in dis pen sá vel ao fun ci -
o na men to da De fen so ria Pú bli ca da União."

“Art. 5ºA Fi cam cri a dos, no Qu a dro
Per ma nen te de Pes so al da De fen so ria Pú -
bli ca da União, se ten ta car gos de De fen sor
Pú bli co da União de 2ª Ca te go ria, a se rem
pro vi dos me di an te apro va ção pré via em
con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, re a li za -
do nos ter mos dos arts. 24 a 27 da Lei Com -
ple men tar nº 80, de 12 de ja ne i ro de 1994.“

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 113, de 2000-Com ple -
men tar, de au to ria do Se na dor Mo re i ra Men -
des, que al te ra a Lei Com ple men tar nº 64,
de 18 de maio de 1990, para tor nar ine le gí -
vel aque le cuja pres ta ção de con tas re la ti va
a cam pa nha ele i to ral te nha sido re je i ta da,
ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.045, de
2000, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor Se na dor Álva ro Dias.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
pro po si ção.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos

pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 90, DE 2001

Re que i ro nos ter mos do art. 279, in ci so III do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral — RISF, o adi -
a men to da dis cus são do PLS nº 00113, de 2000, de
mi nha au to ria, para o pró xi mo dia 21 de mar ço do cor -
ren te.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001. –  Mo -
re i ra Men des.

REQUERIMENTO Nº 91, DE 2001 

Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to
Inter no, re que i ro o adi a men to de dis cus são do Pro je -
to de Lei do Se na do nº 113, de 2000, para o dia 26 de
abril do cor ren te ano.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001. – Re -
nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB  AL) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Tem V.
Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, em
fun ção da exis tên cia do re que ri men to an te ri or men te
lido, re ti ro o meu re que ri men to.

Mu i to obri ga do.

É o se guin te o re que ri men to de re ti ra da:

REQUERiMENTO Nº 92, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I,
do Re gi men to Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti -
vo, do Re que ri men to nº 91, de 2001.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001. – Re -
nan Ca lhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – De fe ri -
da a re ti ra da do re que ri men to.

Vo ta mos, en tão, o re que ri men to do Se na dor
Mo re i ra Men des para o pró xi mo dia 21 de mar ço do
cor ren te.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 90, de 2001.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
A ma té ria re tor na rá à Ordem do Dia da ses são

de li be ra ti va or di ná ria do dia 21 de mar ço pró xi mo.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 18, de 1999, de
au to ria do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
que con vo ca ple bis ci to so bre a cri a ção do
Esta do do Ara gua ia, ten do

Pa re cer sob nº 950, de 2000, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta, com voto con trá rio
do Se na dor José Edu ar do Du tra e abs ten -
ção do Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

Durante o prazo regimental de cinco dias úteis, 
não foram apresentadas emendas à matéria.

Pas sa-se à dis cus são em con jun to do pro je to e
das emen das, em tur no úni co.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB 
MT) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB 
MT. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs. Se na do res, va mos vo tar hoje aqui
algo ex tre ma men te im por tan te para o Esta do de Mato 
Gros so.

Escla re ço ini ci al men te que nós, de Mato Gros -
so, já vi ve mos um pro ces so de di vi são do Esta do.
Por tan to, so mos obri ga dos a re ve lar que, nes se pro -
ces so, os dois Esta dos, Mato Gros so e o nos so ir mão, 
Mato Gros so do Sul, sa í ram for ta le ci dos.

Faço essa lem bran ça his tó ri ca para mos trar que 
não te nho ne nhum re ce io da di vi são, mas en ten do
que essa pro pos ta da cri a ção do Esta do do Ara gua ia
é in com pa tí vel com o mo men to que o País vive e com
as de ci sões re cen te men te to ma das aqui den tro do
Con gres so Na ci o nal.

O Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 18, pro pon -
do a re a li za ção de ple bis ci to, é de au to ria do Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti e tem o pa re cer fa vo rá vel da Se -
na do ra Ma ria do Car mo Alves.

Mato Gros so cres ce, e so mos o Esta do que
mais cres ceu nos úl ti mos 15 anos. De acor do com o
IBGE, o cres ci men to do Mato Gros so tem uma mé dia
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de 7,7% ao ano. Não que re mos, en tre tan to, di mi nu ir
algo que sa be mos ser ver da de i ro, ou seja, o sen ti -
men to de di vi são tan to no Nor tão como na re gião do
Ara gua ia, como são co nhe ci das as duas re giões que
o pro je to pre ten de in te grar como sen do uma só – e
não o são – no Esta do de Mato Gros so.

Qu e ro di zer que Mato Gros so apre sen tou um
su pe rá vit nas ex por ta ções de R$1 bi lhão em 2000,
ten do im por ta do ape nas R$50 mi lhões.

Algu mas pre o cu pa ções re fe ren tes à lei de res -
pon sa bi li da de fis cal me le vam a cha mar a aten ção do
Se na do da Re pú bli ca. E, nes te ins tan te, vou re ve lar
al guns da dos para V. Exªs. A re ce i ta cor ren te lí qui da
de Mato Gros so no exer cí cio de 2000, por tan to a re -
ce i ta efe ti va men te re a li za da em 2000 – não se tra ta
de ne nhum pro je to, es pe cu la ção ou pro pos ta – foi de
R$1,777 bi lhão. Se le var mos em con si de ra ção a ar re -
ca da ção de dois con jun tos re sul tan tes da re di vi são
em va lo res ab so lu tos, a re ce i ta de cada Esta do, e é
isso que pre ci sa fi car cla ro, se ria de R$418 mi lhões
para a re gião do Ara gua ia – es tou-me re por tan do
aqui ao que foi efe ti va men te re a li za do no ano de 2000 
–, de R$1,35 bi lhão para o Mato Gros so re ma nes cen -
te. Mato Gros so, hoje, cum pre com su ces so os itens
da res pon sa bi li da de fis cal.

Qu e ro ler um do cu men to da Se cre ta ria do Te -
sou ro Na ci o nal, que con si de ro es sen ci al para que o
Ple ná rio pos sa fa zer uma me lhor ava li a ção des ta si -
tu a ção. Tra ta-se do Ofí cio nº 54/98, en ca mi nha do ao
Go ver na dor do Esta do, Dan te de Oli ve i ra, que fala so -
bre a aná li se de ve ri fi ca ção do cum pri men to das me -
tas es ta be le ci das para 1999 no Pro gra ma de Re es -
tru tu ra ção e Ajus te Fis cal do Go ver no. Cha mo a aten -
ção das Srªs e Srs. Se na do res para o mes mo.

”(...)
a) Meta nº 1: al can çar re la ção Dí vi da

Fi nan ce i ra/Re ce i ta Lí qui da Real li mi ta da a
3,24. O Esta do cum priu a meta, apre sen tan -
do, em 31.12.99, re la ção igual a 2,98“ – por -
tan to me lhor do que a meta es ta be le ci da;

b) Meta nº 2: al can çar Re sul ta do Pri -
má rio de R$134 mi lhões. O Esta do cum priu
a meta, vis to que o Re sul ta do Pri má rio re a li -
za do em 1999 foi su pe ra vi tá rio em R$178
mi lhões“.

c) Meta nº 3: li mi tar a des pe sa com
pes so al a 56% da Re ce i ta Cor ren te Lí qui da
– RCL. O Go ver no do Esta do cum priu a
meta. O com pro me ti men to da des pe sa com
pes so al foi de 51,03% da RCL, em 1999;

d) Meta nº 4: in cre men tar a ar re ca da -
ção tri bu tá ria es ta du al em 8,08%, em ter -
mos re a is. O Esta do cum priu esta meta,
con si de ran do que suas re ce i tas tri bu tá ri as
apre sen ta ram uma ele va ção de 24,11%.

e) Meta nº 5: dar con ti nu i da de e apro -
fun dar o Pro gra ma de de ses ta ti za ção (...).
As me di das fi xa das para 1999 fo ram ba se a -
das em ações de con ten ção e na ma nu ten -
ção dos avan ços ob ti dos. O Esta do cum priu
essa meta, vis to que avan çou e apro fun dou
as ações es ta be le ci das.

f) Meta nº 6: man ter, em 1999, os gas -
tos com in ves ti men tos (des pe sas de in ves ti -
men tos e de ma is des pe sas do ca pi tal) em
no má xi mo 7% da Re ce i ta Lí qui da Real –
RCL (...).“

Ve jam bem, Srªs e Srs. Se na do res, a qua li da de
do co men tá rio do Te sou ro Na ci o nal. A úni ca crí ti ca
que o Go ver no Fe de ral faz a Mato Gros so é no sen ti -
do de que ha via sido es ta be le ci do que de ve ría mos ter 
no má xi mo 7% de in ves ti men to, sen do que se es ta be -
le ceu o cres ci men to da re ce i ta em 8% e o Esta do a
au men tou para 24%. Nes se sen ti do, eles apre sen tam 
a crí ti ca de que o Go ver no Esta du al in ves tiu 8,36% da 
re ce i ta lí qui da e, por tan to, não cum priu a pre sen te
meta. O que se ob ser va é que o Esta do in ves tiu mais,
uma vez que ha via re ad qui ri do a ca pa ci da de fi nan ce i -
ra de in ves tir.

Esta, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é a
con di ção do Esta do de Mato Gros so. Per gun to a V.
Exªs como fi ca rá o Esta do com a di vi são. Já fa lei aqui
so bre a re ce i ta dos dois Mu ni cí pi os. Ao apli car mos
para as duas re giões o ri gor da Lei de Res pon sa bi li -
da de Fis cal, esse su pe rá vit do Esta do, que em 2000
foi de pou co mais de R$30 mi lhões, re sul ta ria num
dé fi cit ime di a to de R$195,8 mi lhões ou algo em tor no
de 14% da sua re ce i ta pre vis ta. 

O Se na do faz a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal,
o Go ver no es ta du al as si na um con tra to e cum pre a
meta do re es ca lo na men to da dí vi da, e uma de ci são
des ta Casa per mi te a di vi são do Esta do para tra zer
um dé fi cit de R$180 mi lhões a um Esta do que hoje é
su pe ra vi tá rio. Inda go ao Se na do: o Go ver no Fe de ral
con cor da com isso? Paga essa con ta? Ou é o Go ver -
na dor do Esta do que vai ser res pon sá vel em no va -
men te fa zer um re a jus te para ”aper tar o cin to“ até não 
sei quan do e se pul tar qual quer pos si bi li da de de in -
ves ti men to so ci al no Esta do? Qu e ro sa ber se vai ser
essa a de ci são do Se na do da Re pú bli ca.
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O ín di ce de com pro me ti men to da re ce i ta com
pes so al – isso no Esta do re ma nes cen te – pas sa ria
ime di a ta men te de 52,4% para 60,4%. Os gas tos com
a dí vi da pú bli ca sal ta ri am de 15,6% para 20,4%, e a
re la ção dí vi da/re ce i ta pas sa ria de R$2,26 para
R$2,97, ou seja, a dí vi da au men ta ria R$0,71 para
cada real de acrés ci mo so bre a Re ce i ta Cor ren te Lí -
qui da.

Esses da dos mos tram cla ra men te que o Esta do
de Mato Gros so re ma nes cen te vol ta ria a en trar em
co lap so, de vol ven do-nos a um pas sa do re cen te de
eco no mia de se qui li bra da.

Qu e ro lem brar que, quan do as su mi mos o Go -
ver no – digo isso, por que, des de 1994, lu tei pela ele i -
ção do Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra; te nho or gu lho
de ter par ti ci pa do como Se cre tá rio da Casa Ci vil e da
Co mu ni ca ção do seu Go ver no, de ter aju da do a fa zer
um gran de ajus te fis cal no Esta do –, en con tra mos o
Esta do com qua tro me ses de atra so dos sa lá ri os e re -
pas ses ao Po der Le gis la ti vo, ao Tri bu nal de Jus ti ça,
ao Mi nis té rio Pú bli co e ao Tri bu nal de Con tas e le va -
mos to dos es ses anos para ajus tar o Esta do. Ago ra, o
que nos é co lo ca do aqui é que, em nome da de mo cra -
cia, te mos que pos si bi li tar que o Esta do vol te a uma
épo ca de dé fi cit fis cal.

Sin ce ra men te, gos ta ria de co nhe cer a opi nião
do Lí der do Go ver no nes ta Casa, para sa ber se o Go -
ver no Fe de ral ace i ta ban car esse dé fi cit, por que não
é jus to jo gar isso nas cos tas do Esta do de Mato Gros -
so e, mu i to me nos, do pos sí vel Esta do do Ara gua ia.

Além dis so, não há ne nhu ma pers pec ti va de se
ge rar re ce i ta pelo sim ples des mem bra men to do Esta -
do – essa tese de que o Esta do me nor vai ter mais re -
ce i ta. Mato Gros so quer es que cer esse pas sa do re -
cen te de sa lá ri os atra sa dos e pa ra li sia da má qui na
pú bli ca. Hoje, os fun ci o ná ri os pú bli cos de Mato Gros -
so, em vez da que les qua tro ou cin co me ses de sa lá ri -
os atra sa dos, re ce bem o 13º sa lá rio no mês de ani -
ver sá rio. Por tan to, quan do che ga de zem bro, têm o
13º a re ce ber ape nas aque les que fa zem ani ver sá rio
no mês de de zem bro.

É de se ques ti o nar como se cum pri rá a Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal no novo Esta do do Ara gua -
ia, com uma re ce i ta de ape nas R$418 mi lhões. Se
con si de rar mos os li mi tes má xi mos obri ga tó ri os de
6% de trans fe rên cia para o Ju di ciá rio, de 3% para o
Le gis la ti vo e de 2% para o Mi nis té rio Pú bli co, ine vi tá -
vel se tor na in da gar: como ins ta lar e fa zer fun ci o nar
nes ses li mi tes o Po der Ju di ciá rio e suas co mar cas
com ape nas R$25 mi lhões por ano? Da mes ma for -
ma, como fa zer fun ci o nar o Po der Le gis la ti vo e o Tri -

bu nal de Con tas com R$12,6 mi lhões por ano? É pos -
sí vel o Po der Le gis la ti vo e o Tri bu nal de Con tas, a fun -
ção le gis la ti va, fun ci o nar com R$12 mi lhões? O Mi -
nis té rio Pú bli co no Esta do te ria que ser todo es tru tu -
ra do e con se gui ria sus ten tar-se com ape nas R$8,4
mi lhões anu a is? Quem vai pa gar essa con ta? 

Se há um con sen so de que o Esta do bra si le i ro
já não tem fô le go para sus ten tar a cri a ção de no vos
Esta dos, cer ta men te essa con ta se ria fa tu ra da con tra 
a pró pria po pu la ção.

Antes de con ce der o apar te ao Se na dor Ade mir
Andra de, que ro tra zer à con si de ra ção um ou tro pon to
ab so lu ta men te fun da men tal: a ques tão am bi en tal. É
pre ci so com pre en der esse Esta do do Ara gua ia. Hoje,
Cu i a bá é a ca pi tal de Mato Gros so, e para ir a Si nop,
que fi ca ria no novo Esta do do Ara gua ia, é ne ces sá rio
per cor rer 600 qui lô me tros de car ro. Para ir a São Fé lix 
do Ara gua ia, que fica no lado opos to, é pre ci so per -
cor rer mais de 1.000 qui lô me tros de car ro, o que pro -
va que o Esta do tem uma di men são ter ri to ri al imen sa. 
Cri a do o Esta do do Ara gua ia, o ci da dão de Si nop,
para ir a Alta Flo res ta, só tem um ca mi nho: vol tar a
pas sar pelo Esta do re ma nes cen te; per cor rer os 600
qui lô me tros, en trar no Esta do re ma nes cen te e ir para
a re gião do Ba i xo Ara gua ia. Qual é a ou tra al ter na ti va
exis ten te? Pas sar pela BR-080. Sa bem por onde pas -
sa a BR-080? Pas sa pelo Par que Na ci o nal do Xin gu!
Hoje, com a cons ciên cia in ter na ci o nal da pre ser va -
ção am bi en tal...

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Ante ro Paes de Bar ros, aler to que o seu tem po
está es go ta do. Peço que con clua o seu pro nun ci a -
men to.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Vou abre vi ar o meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si -
den te. 

Fi nal men te, para cons tru ir a BR-080, é ne ces -
sá rio pas sar pelo Par que Na ci o nal do Xin gu, in te gra -
do por vá ri as na ções in dí ge nas. E esse novo Esta do
do Ara gua ia per ten ce in te i ra men te à Ama zô nia. É um
Esta do para o qual te ría mos que cum prir a in te gra li -
da de da le gis la ção am bi en tal. Pou co pode ser fe i to se 
res pe i tar mos os li mi tes dos 20% na área da Ama zô -
nia. É pre ci so con si de rar que, com o zo ne a men to,
essa re a li da de pode mu dar. Cre io que a BR-080 o
Go ver no bra si le i ro não con se gui rá cons tru ir em de -
cor rên cia das pres sões in ter na ci o na is e da nos sa
cons ciên cia crí ti ca. 

Per ten ço a um Esta do do qual nos or gu lha mos
pela cri a ção da Uni ver si da de Indí ge na es ta du al.
Orgu lha mo-nos de for mar este ano a pri me i ra tur ma
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de pro fes so res do 2E grau, para que eles pró pri os
pos sam dar au las nas na ções in dí ge nas. E essa
BR-80, na mi nha opi nião, não con se gui ria ser fe i ta
nem se o Ge ne ral Cus ter vi es se as so ci ar-se para ori -
en tar a ques tão na ci o nal. 

Com pro me ti-me com o meu Esta do. Mu i tos ami -
gos meus pe di ram-me que não en tras se nes se de ba -
te por que se as sim eu fi zes se, te ria pos si bi li da de de
dis pu tar o Go ver no de Mato Gros so. Hoje o meu par ti -
do dis cu te duas can di da tu ras. Ja ma is de i xa rei de en -
trar num de ba te que con si de ro sé rio por que a mim me 
in te res sa a pre ser va ção do Esta do. Não te nho ne -
nhum re ce io des se des gas te po lí ti co. Ago ra, não pos -
so sou pro pri e tá rio da ver da de. Vou de fen der es sas
te ses que dis cu ti aqui por oca sião do ple bis ci to com o
pro pó si to de con ver sar com as li de ran ças po lí ti cas de 
Mato Gros so, mas não vou tu te lar a po pu la ção. Não
vou di zer que de ve mos tu te lar a po pu la ção, em bo ra
en ten da que o Con gres so Na ci o nal de ve ria re al men -
te ter pre ca u ções com es sas si tu a ções. So bre isso,
eu te ria duas po si ções: uma, de que é mu i to me lhor
para cri ar mos o Esta do do Mato Gros so do Nor te e, a
ou tra, de cri ar mos o Esta do do Ara gua ia.

Sr. Pre si den te, pelo com pro mis so que te nho
com a de mo cra cia, de não tu te lar a po pu la ção do
meu Esta do, de acre di tar que to dos nós de ve mos
mor rer do nos so pró prio ve ne no, que de ve mos to mar
as nos sas pró pri as de ci sões, voto fa vo ra vel men te a
que se en ca mi nhe o pro je to ao ple ná rio, no sen ti do de 
que o ple bis ci to seja dis cu ti do com a nos sa po pu la -
ção. Du ran te o ple bis ci to, com os De pu ta dos Fe de ra -
is, vou pe dir a cri a ção do Ter ri tó rio Fe de ral do Ara gua -
ia e a aná li se da pos si bi li da de eco nô mi ca, den tro da
res pon sa bi li da de fis cal, de que seja cri a do o Mato
Gros so do Nor te. Só não fa rei isso ago ra para não
atra sar a vo ta ção no Se na do. Qu an do a ma té ria es ti -
ver na Câ ma ra dos De pu ta dos, po de re mos per fe i ta -
men te fa zer isso. 

Eram es sas as con si de ra ções que gos ta ria de
tra zer ao Se na do da Re pú bli ca.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Piva; pos te ri or men te
está ins cri to o Se na dor Car los Be zer ra.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, após as
con si de ra ções do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros,
abro mão da mi nha pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Car los Be zer ra pelo pra zo
de 10 mi nu tos.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Para
dis cu tir.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, en -
ten do per fe i ta men te a ar gu men ta ção do no bre Se na -
dor Ante ro Paes de Bar ros. Esta ques tão eco nô mi ca 
a vi a bi li da de dos dois Esta dos – tem duas fa ces. Os
pró-divisão têm um ar gu men to po de ro so de vi a bi li da -
de do Esta do, já, in clu si ve, com um es tu do eco nô mi co 
re a li za do. O Go ver no de Mato Gros so tem um ou tro
es tu do, apre sen ta ou tras ra zões. Mas, nes te mo men -
to, o que es ta mos vo tan do é ape nas a au to ri za ção
para o ple bis ci to, que é uma ati tu de de mo crá ti ca, e
não po de mos, de modo al gum, im pe dir que o povo se
ma ni fes te a res pe i to da ques tão, que foi cri a da prin ci -
pal men te pela si tu a ção des sa re gião do Esta do do
Ara gua ia. O Go ver no Fe de ral in cen ti vou a cri a ção
des sa re gião, prin ci pal men te com a cons tru ção da
BR-163, a Cu i a bá-Santarém. Como sem pre acon te -
ce, o Go ver no es ti mu lou a po pu la ção a mi grar do sul
do País para lá, de i xan do as pes so as numa si tu a ção
pre cá ria: aban do na das, sem es tra das, sem es co la,
sem edu ca ção. Além dis so, o mais gra ve é que aque la 
re gião, como dis se o no bre Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros, é toda ama zô ni ca, e o Go ver no, até hoje, pelo
Mi nis té rio da Edu ca ção ou do Meio Ambi en te, não
de sen vol veu qual quer es tu do para o apro ve i ta men to
eco nô mi co da que la re gião e o ma ne jo flo res tal. Há
mais de 20 anos, cri ou-se em Mato Gros so o Pro gra -
ma Hum boldt, para es tu do da vi a bi li da de eco nô mi ca
da re gião. Hou ve des vio de ver ba e o pro je to foi se pul -
ta do. Nun ca mais nin guém fez nada. E essa re gião
hoje pre ten de di vi dir-se, por que se en con tra numa si -
tu a ção pre cá ria.

Qu an to à ro do via BR163, por exem plo, o atu al
Pre si den te da Re pú bli ca fez vá ri os com pro mis sos de
pa vi men tá-la, mas não cum priu o pro me ti do até hoje
com a po pu la ção da re gião, que se en con tra re vol ta -
da por isso, já que a BR163 se ria a re den ção da que la
re gião. Eles usa ri am o Por to de San ta rém, no Pará,
de i xan do de ser fim de li nha, como o são hoje, por que 
os pro du tos ex por tá ve is de lá têm que ir para San tos
ou Pa ra na guá, per cor ren do mais de 2.000km, quan -
do eles têm pró xi mo um por to es pe ta cu lar, que é o
Por to de San ta rém, ali no Pará. Con tu do, so men te
com a pa vi men ta ção des sa ro do via se po de ria usar
aque le por to.

Então, pen so que de ve mos vo tar fa vo ra vel men -
te à au to ri za ção para o ple bis ci to, mas mi nha po si ção, 
como ho mem pú bli co, é con trá ria à di vi são ir res pon -
sá vel do Esta do. Eu já dis se isso aos lí de res da di vi -
são do nor te, de fen so res da cri a ção do Esta do do
Ara gua ia. Mu i tos são com pa nhe i ros meus de Par ti do,
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do PMDB. O prin ci pal lí der, o De pu ta do Sin val Bar bo -
sa, é um De pu ta do Esta du al do meu Par ti do, o
PMDB, e eu já dis se a ele  como já dis se aos de ma is
lí de res , que essa ques tão é de alta res pon sa bi li da de. 
Não va mos cri ar um Esta do in viá vel eco no mi ca men -
te. Como pre fe i to, como go ver na dor do Esta do, mu i -
tas ve zes to mei me di das que de sa gra da ram até toda
a nos sa ban ca da na Câ ma ra Mu ni ci pal ou na Assem -
bléia Le gis la ti va. O prin ci pal mé ri to do ho mem pú bli co 
é to mar po si ção, mes mo que seja an ti pá ti ca do pon to
de vis ta po pu lar; mas que seja a me lhor do pon to de
vis ta da co i sa pú bli ca. O ho mem pú bli co deve ter co -
ra gem para en fren tar os pro ble mas.

Nes sa ques tão, já dis se aos lí de res que exa mi -
na rei com eles to dos os da dos eco nô mi cos. Se for
viá vel a cri a ção do Esta do, sem dú vi da ne nhu ma cre -
io que não po de mos im pe di-lo. To da via, se for in viá vel
no mo men to, va mos lu tar, va mos bus car me i os para
mo di fi car esta re a li da de e vi a bi li zar a di vi são.

Nes te mo men to, es ta mos vo tan do ape nas e
tão-somente a au to ri za ção para a ma ni fes ta ção po -
pu lar, a ma ni fes ta ção do povo do Mato Gros so a res -
pe i to des sa ques tão que está sen do de ba ti da hoje
por toda a so ci e da de. Sou um ho mem que tem lu ta do
pela de mo cra cia des de a in fân cia. E não po de ria, de
modo al gum, co lo car-me con tra o de se jo do povo de
se ma ni fes tar nes sa ques tão de trans cen den tal im -
por tân cia para o fu tu ro de nos so Esta do.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
a mi nha po si ção é fa vo rá vel ao pro je to do Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vol -

ta-se à lis ta de ora do res.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB TO) – Sr.

Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção para dis cu tir
esta ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
está ins cri to.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ade mir
Andra de, para dis cu tir a ma té ria. S. Exª dis põe de 10
mi nu tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB  PA. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.)  Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, te nho um co nhe ci men to e uma gran -
de ami za de com o Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra,
como tam bém com o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, 
que co nhe ço des de os idos de 1988, quan do con vi ve -
mos aqui na Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te.

Acre di to nes ses com pa nhe i ros, na ho nes ti da de, 
na ma ne i ra de go ver nar e nos bons pro pó si tos. Não

po de ria ser ou tra a ati tu de do Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros, que, em bo ra ten do to dos os ar gu men tos
con trá ri os ao ple bis ci to, vem aqui e diz que, por ser
uma ques tão de mo crá ti ca, vota a fa vor de sua re a li za -
ção. Di an te do co nhe ci men to que te mos, tan to dele
quan to do Go ver na dor, não po de ria ser ou tra a sua
ati tu de.

Con tu do, apre sen to aqui uma ques tão: os ar gu -
men tos são se gu ros, não sei se con sis ten tes, mas se -
gu ros no sen ti do de como ele ex pla na a ques tão. Não
sei se são, na ver da de, os mais con sis ten tes. É o pro -
ces so de dis cus são que vai de fi nir exa ta men te isso.
Mas de ve mos ti rar li ções do que vem acon te cen do no
nos so País. O pró prio Se na dor Ante ro de Bar ros e o
Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra sa bem que o Esta do
de les foi re cen te men te di vi di do, ha ven do um pro gres -
so mu i to gran de no Mato Gros so do Sul e em toda a
re gião.

Está aqui o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, 
que co nhe ce a an ti ga po bre re gião do nor te de Go iás
e que, trans for ma da no Esta do de To can tins pela luta
in sis ten te de seu pai, hoje pela ter ce i ra vez Go ver na -
dor do Esta do, con se guiu um de sen vol vi men to ex tra -
or di ná rio, ca u san do até in ve ja ao meu Esta do. As
pes so as do sul do Pará ques ti o nam como é que o
Esta do do To can tins está todo as fal ta do, in dus tri a li za -
do, cres cen do e es tá-se de sen vol ven do, en quan to o
sul do Pará está numa es tag na ção to tal.

Tem pos atrás, eu tam bém pen sa va um pou co
como o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros. Di zia que a
cri a ção de um novo Esta do ou Mu ni cí pio im pli ca ria
nova Câ ma ra, nova Assem bléia, novo Tri bu nal de
Con tas, acar re tan do mu i tas des pe sas. Mas o que te -
mos vis to na prá ti ca é que não há um úni co caso de
re gres são no de sen vol vi men to de Mu ni cí pio bra si le i -
ro que te nha se eman ci pa do ou de Esta do bra si le i ro
que te nha sido cri a do. Na re a li da de, não exis te um
úni co caso. Em to dos as si tu a ções hou ve cres ci men -
to, de sen vol vi men to, me lho ria da qua li da de de vida
da po pu la ção, com aten di men to das suas ne ces si da -
des numa ad mi nis tra ção mais pró xi ma. Não vi até
hoje uma úni ca ex ce ção.

Ci tan do exem plos con cre tos do meu Esta do, eu
tam bém con de na va a eman ci pa ção de dois mu ni cí pi -
os no Pará, bem pró xi mos um do ou tro: Eldo ra do e
Cu ri o nó po lis ou Abel Fi gue i re do e Bom Je sus. No en -
tan to, com o pas sar do tem po, vi a re a li da de da vida
des sas pes so as mu dar para me lhor. E elas fi ca ram
mu i to mais sa tis fe i tas por ter no seu mu ni cí pio a sua
pró pria ad mi nis tra ção e a aten ção das suas ne ces si -
da des bá si cas. Além dis so, evi den te men te se cri ou

03120 Sex ta-feira   16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março  de  2001



uma pres são ma i or de en ti da des po lí ti cas so bre o Go -
ver no Fe de ral, Esta du al e as sim por di an te.

Des sa for ma, como prin cí pio até ago ra, não há
uma úni ca de mons tra ção de pre ju í zo para a po pu la -
ção, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, acar re ta do pela
eman ci pa ção ou cri a ção de qual quer Esta do ou Mu ni -
cí pio.

Por úl ti mo, abor da rei a ques tão do ter ri tó rio.
Pen so que o Bra sil não vive mais o mo men to de ter
ter ri tó ri os. Isso era na épo ca da di ta du ra mi li tar, no
tem po da di fi cul da de de de ter mi na dos aces sos. Hoje, 
o povo quer Esta do, com ele i ção do seu Go ver na dor e 
da sua as sem bléia le gis la ti va. O povo quer po der po lí -
ti co! E ter ri tó rio não sig ni fi ca po der po lí ti co.

Por tan to, sou ra di cal men te con trá rio a qual quer
pos si bi li da de de cri a ção de ter ri tó ri os na Na ção bra si -
le i ra. Em caso de ne ces si da de, de vem-se cri ar Esta -
dos. E é o povo que deve de ci dir seus des ti nos, cons -
tru ir sua his tó ria, e não ter um go ver nan te in di ca do
pelo go ver no cen tral, sem uma as sem bléia le gis la ti va
que de fen da os seus in te res ses. Sou con tra, em prin -
cí pio, à pos si bi li da de de cri a ção de ter ri tó ri os, co i sa já 
su pe ra da no País e que não pode mais ser pen sa da.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, a ques tão que se
apro va aqui é ape nas uma con sul ta. E as leis me lho -
ra ram mu i to isso, por que an ti ga men te se con sul ta va
ape nas a po pu la ção que ia se des mem brar. Hoje se
con sul tam to dos os ci da dãos do meu Esta do. Esta -
mos apro van do uma de ci são que pas sa rá pelo voto
de to dos os ele i to res de Mato Gros so, tan to da par te
que fica quan to da par te que sai. E o povo tem au to -
no mia, cons ciên cia, in te li gên cia para de ci dir me lhor o 
seu fu tu ro. Evi den te men te, é pre ci so que os com pa -
nhe i ros que de se jam cri ar o novo Esta do te nham ar -
gu men tos para le var adi an te essa dis cus são, para
con ven cer o ou tro lado.

É o que está acon te cen do com o meu Esta do do 
Pará. Há pro pos tas de di vi di-lo em dois, mas há uma
par te que acha que vai per der, por se tra tar de re giões 
ri cas que es tão se afas tan do. É ne ces sá ria uma dis -
cus são téc ni ca a res pe i to da ques tão, para se che gar
a uma con clu são e para que o povo jul gue qual o ca -
mi nho a ser se gui do.

Por tan to, como Lí der do Par ti do So ci a lis ta Bra -
si le i ro, en ca mi nho no sen ti do da apro va ção da pro -
pos ta do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
por dez mi nu tos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, res pe i to a po si ção ma -
ni fes ta da nes ta tri bu na pelo Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros, que ale ga uma sé rie de mo ti vos e ra zões para 
dar o seu po si ci o na men to. S. Exª dis se, de an te mão,
que, por se tra tar de um ple bis ci to, iria res pe i tar a von -
ta de do povo. Esse é um prin cí pio bá si co por de ma is
im por tan te.

Sr. Pre si den te, o Esta do de To can tins foi cri a do
sem ne nhu ma Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Sei
que vou tran qüi li zar o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros 
so bre a ques tão do Esta do Ara gua ia. Enten do toda a
ar gu men ta ção do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros,
que pre ten de, na ver da de, uma ad mi nis tra ção aus te -
ra, sé ria e com pe ten te como a do Go ver na dor Dan te
de Oli ve i ra. São mo ti vo de or gu lho os nú me ros exi bi -
dos pelo Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, prin ci pal -
men te os re fe ren tes àque la nota téc ni ca da Se cre ta -
ria do Te sou ro Na ci o nal. Tra ta-se de um ates ta do de
como se go ver nar se ri a men te um Esta do.

Sr. Pre si den te, igual men te, o Esta do do To can -
tins foi cri a do por este Par la men to, em Assem bléia
Na ci o nal Cons ti tu in te. Embo ra na épo ca não es ti ves -
se em vi gên cia a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, tra -
go al guns nú me ros im por tan tes. Enquan to pre vê a
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal que pode o Esta do
gas tar até 3% da sua re ce i ta cor ren te lí qui da, o Esta -
do de To can tins gas ta ape nas 2,43%. Qu an do a Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal au to ri za cus tos com o
Po der Ju di ciá rio de até 6%, o Esta do do To can tins
man tém o seu Po der Ju di ciá rio com 2,86% da sua re -
ce i ta cor ren te lí qui da. Se con si de rar mos ape nas o
Po der Exe cu ti vo do Esta do do To can tins, gas ta mos
34% da nos sa re ce i ta lí qui da. So ma dos to dos os Po -
de res, o To can tins gas tou, no ano pas sa do, 40,60%,
per cen tu al in fe ri or ao pre vis to na Lei Ca ma ta, na Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Sr. Pre si den te, ape nas es ses ar gu men tos já
ser vi ri am para tran qüi li zar o Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros. Há toda uma ques tão ge o po lí ti ca nes se con -
tex to, mas nada mais jus to que de i xar a po pu la ção
de ci dir o seu des ti no.

Ima gi nem V. Exªs que o To can tins, en quan to
par te do ter ri tó rio go i a no, re pre sen ta va me nos de 4%
da sua eco no mia. De cor ri dos 12 anos, se jun tar mos
as duas par tes no va men te, o To can tins atin gi ria qua -
se 36% da eco no mia go i a na. Pa vi men ta mos mais de
qua tro mil qui lô me tros na nova re gião, no Esta do do
To can tins.

Agra de ço ao Se na dor Ade mir Andra de, nos so
vi zi nho de so fri men to, de an ti go iso la men to. Hoje, os
pa ra en ses e os pró pri os ma to-grossenses vêem as
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di vi sas to das do To can tins ter mi na rem em as fal to.
Qu an do che ga mos ao Esta do do Pará, vêm de novo a 
po e i ra, o aban do no e o iso la men to.

Sr. Pre si den te, em dez mi nu tos não pos so re la -
tar to das as gran des mu dan ças e trans for ma ções que 
o Esta do do To can tins per mi tiu ao nos so povo, mas é
im por tan te as se gu rar aos de ma is Se na do res, re pre -
sen tan tes dos de ma is Esta dos, que a cri a ção de um
Esta do não im pli ca rá em mu dan ças no FPE das de -
ma is Uni da des, ape nas do pró prio Esta do do Mato
Gros so.

Dis se bem o Se na dor Ade mir Andra de que a cri -
a ção de uma re pre sen ta ção po lí ti ca per mi ti rá a S.
Exª, jun ta men te com a Ban ca da do To can tins, lu tar
hoje pe las emen das de Ban ca da, para con se guir re -
cur sos para seu Esta do. Isso im pli ca au to de ter mi na -
ção do nos so povo e res pe i to àque la po pu la ção, que
con tri bui para a for ma ção do nos so pro du to, para a
for ma ção do nos so Impos to de Ren da, mas que via
es ses re cur sos se rem dre na dos sem pre para os
gran des cen tros.

Te mos que fa zer al gu ma co i sa nes te País para
evi tar que as gran des ca pi ta is con ti nu em a ser o ce le i -
ro do cri me e da com ple ta des tru i ção das fa mí li as, por 
fal ta de uma pers pec ti va de ocu pa ção do ter ri tó rio na -
ci o nal. Que Bra sil so mos nós, que in cha mos a Gran -
de São Pa u lo e que te mos uma taxa de ocu pa ção de -
mo grá fi ca em nos sa re gião in fe ri or a 4%, como se fal -
tas se no nos so To can tins água, ter ras fér te is e con di -
ções bá si cas para o ho mem vi ver e se de sen vol ver? É 
as sim que está pe nan do o nos so gran de Bra sil. Por
es sas ra zões, a Amé ri ca do Nor te di vi diu o seu ter ri tó -
rio em mais de 50 Esta dos. É as sim que o Bra sil pa de -
ce com ape nas vin te e pou cas Uni da des da Fe de ra -
ção.

Mato Gros so tem 906 mil qui lô me tros qua dra -
dos. O nos so To can tins, Sr. Pre si den te, tem 278 mil
qui lô me tros qua dra dos! É mu i to tra ba lho so cu i dar
des sa imen si dão ter ri to ri al e pro ver o bem-estar da
co mu ni da de em to dos os seus as pec tos. Ima gi nem
como é di fí cil ad mi nis trar Mato Gros so, Esta do re ma -
nes cen te de uma di vi são, com ain da 906 mil qui lô me -
tros qua dra dos, ou seja, três ve zes o Esta do do To -
can tins!

Por mais com pe ten te que seja o Go ver no, ob vi -
a men te as po pu la ções ain da se sen tem iso la das. Ir à
ca pi tal, no tem po do nor te go i a no, re pre sen ta va uma
vi a gem de 1.400 qui lô me tros para mu i tos dos nos sos
to can ti nen ses.

Dez mi nu tos, re al men te, Sr. Pre si den te, não são 
su fi ci en tes para fa lar so bre To can tins. 

É por de ma is im por tan te que a pro pos ta te nha
par ti do do emi nen te Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
que não re pre sen ta o Esta do do Mato Gros so e so bre
quem não re ca i rá a sus pe i ta de pre ten der qual quer
van ta gem pes so al, em ní vel de ele i ção. Estu di o so
que é, S. Exª co men ta va co mi go a exis tên cia na Câ -
ma ra dos De pu ta dos de uma co mis são per ma nen te
da di vi são ter ri to ri al, que foi, para nos so or gu lho, pre -
si di da pelo en tão De pu ta do Si que i ra Cam pos, au tor
de uma pro pos ta de re di vi são do ter ri tó rio bra si le i ro
em mais de 50 Uni da des, prin ci pal men te na nos sa
Re gião Nor te.

São ini ci a ti vas como as dos Go ver na do res Jor -
ge Vi a na e Dan te de Oli ve i ra e, mo dés tia à par te, com
o re co nhe ci men to dos meus Pa res, como a do nos so
Esta do que nos per mi tem di zer que atin gi mos um pa -
ta mar ma i or de ci da da nia, o que me faz ser hoje nes ta 
Casa um ar do ro so de fen sor do Esta do do Ara gua ia,
mas não só dele. Pre ci sa mos dis cu tir e apro fun dar o
de ba te so bre este Bra sil das Tor de si lhas, que ain da
não foi ocu pa do nem des co ber to por nós bra si le i ros,
so bre este ter ri tó rio que tem o que há de mais pre ci o -
so nes ta vi ra da de sé cu lo e de mi lê nio: as águas do -
ces, as águas po tá ve is. Mais de 26% de to das as
águas e 30% da bi o di ver si da de des te Pla ne ta es tão
no nos so ter ri tó rio.

Mes mo as sim, Sr. Pre si den te, con ti nu a mos a
sen tar na mesa in ter na ci o nal de ne go ci a ções com a
mo e da, com o que há de mais fra co e de me nos fa vo -
rá vel no Bra sil.

Sr. Pre si den te, es tou re al men te con ven ci do de
que, no mí ni mo, dar à po pu la ção de Mato Gros so
esse di re i to é um prin cí pio ele men tar da nos sa de mo -
cra cia, mas apro fun dar e dis cu tir esta ques tão, tam -
bém con si de ro da ma i or im por tân cia. 

Sa ú do da qui, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, a
ini ci a ti va de V. Exª ao povo ma to-grossense, que, con -
sul ta do, ha ve rá de di zer sim à cri a ção des sa mais
nova Uni da de da Fe de ra ção.

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

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re. V. Exª dis põe
de 10 mi nu tos para o seu pro nun ci a men to.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, tal vez o fó rum mais ade -
qua do para esta dis cus são seja exa ta men te o Se na -
do. Re pre sen ta mos a Fe de ra ção e é a ques tão da Fe -
de ra ção que me re ce ser ana li sa da.
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Esta mos fa lan do de Bra sí lia, que foi uma cri a ção
de pro ces sos de in te ri o ri za ção da ci vi li za ção, de pro -
ces sos de in te ri o ri za ção do po der na ci o nal, pers pec ti -
va, in clu si ve, de como ocu par o ter ri tó rio bra si le i ro.

So mos um País que se or ga ni za po li ti ca men te
há pou co mais de 500 anos, por tan to, uma ci vi li za ção
jo vem na His tó ria da Hu ma ni da de. To dos os pro ces -
sos de ocu pa ção, de in te gra ção, têm mo men tos de
mu dan ça que pro vo cam um de sen vol vi men to com
uma ou tra di nâ mi ca. 

Bra sí lia é um exem plo dis so. A vin da da Ca pi tal
para o cen tro do País pro vo cou pro ces sos de in te gra -
ção de uma re gião que, hoje, co me ça a ser ca rac te ri -
za da como aque la que pode ter, tal vez, um di na mis -
mo de de sen vol vi men to eco nô mi co, de in te gra ção, in -
clu si ve so ci al, das ma i o res e mais ex pres si vas. Se
ana li sar mos des sa for ma, pre ci sa mos co me çar a
pen sar em como va mos ocu par a Ama zô nia. E esse é
o pró xi mo pas so. 

Não sou xe nó fo bo, não sou pa ra nói co, es qui zo -
frê ni co, a res pe i to da in ter na ci o na li za ção da Ama zô -
nia, mas cre io que se tra ta de um ter ri tó rio que cabe
aos bra si le i ros ocu par, pela sua vo ca ção, pela cul tu ra
que lá está ins ta la da, pela lín gua, pela et nia, que se
vin cu la às áre as que já ocu pa mos na Ama zô nia – as
gran des ci da des que lá exis tem. É obri ga ção nos sa
pen sar mos em como ocu par e re de fi nir. A Ama zô nia
não nos pode ser ga ran ti da com pro je tos como o Ca -
lha Nor te, em bo ra te nha mos que co lo cá-lo em prá ti -
ca. A ocu pa ção da Ama zô nia pela ci vi li za ção bra si le i -
ra não é obra do Exér ci to, mu i to me nos das For ças
Arma das, como um todo, na vi são de ter ri tó rio que tí -
nha mos an tes, in clu si ve, dis tri bu í do pe los ra mos das
For ças Arma das. Cabe, hoje, co me çar a se pen sar
em como ocu par a Ama zô nia, com a nos sa in te li gên -
cia e com a afir ma ção da ci da da nia.

Ci da da nia se afir ma com ins ti tu i ções re pu bli ca -
nas. Se não en ten der mos isso, não es ta mos en ten -
den do o que aqui se dis cu te. Não é uma ques tão eco -
nô mi ca, como pen sa a equi pe eco nô mi ca – até por -
que, se pen sás se mos isso, não es ta ría mos aqui em
Bra sí lia; não é de cus to ou in ves ti men to; é de aná li se
de como o Bra sil bus ca a sua in te gra ção. Inte gra ção,
in clu si ve, de re giões até das mais an ti gas, como o
Nor des te, onde um ter ço da po pu la ção é de sas sis ti da 
no pro ces so de in te gra ção. E se apro fun da, in clu si ve,
a vi são de que mer ca do vai in te grar com o fim da Su -
dam e da Su de ne.

Alter na ti va a elas? Cla ro, há o es go ta men to de
um mo de lo de in te gra ção, de de sen vol vi men to re gi o -
nal, que es ta va lá im plan ta do, e que foi su pe ra do, por -

que es go tou-se. É evi den te, dis cu tir mos ou tro pla ne -
ja men to era o que se im pu nha. Não! Tal vez a equi pe
eco nô mi ca pen sa que o Nor des te pode se re su mir a,
pos si vel men te, um ter mi nal de com pu ta dor com pro -
to co lo para o Mi nis té rio da Fa zen da.

Esta dis cus são sig ni fi ca sa ber mos, nes te mo -
men to, como va mos in te grar a Ama zô nia às ins ti tu i -
ções re pu bli ca nas bra si le i ras. 

Tive uma con ver sa com o Pre si den te da Re pú -
bli ca so bre a ques tão da en ge nha ria ge né ti ca, da
nos sa van ta gem pela bi o di ver si da de, e so bre a Ama -
zô nia, po den do ser ela, no fu tu ro, o que foi o ITA, nos
tra zen do hoje para o Bra sil pro ta go nis ta da Embra er. 

A ques tão da bi o tec no lo gia e a cri a ção do Cen -
tro de Bi o tec no lo gia da Ama zô nia me pa re ce que ca -
mi nha para a im plan ta ção des ta vi são: de tor nar o
Bra sil con tem po râ neo do sé cu lo que es ta mos vi ven -
do. Entre tan to, para que isso te nha con ti nu i da de, ca -
be ria dis cu tir mos pro je tos como esse, mas eu te ria
uma pro pos ta: vo ta rei fa vo ra vel men te, in clu si ve den -
tro do PPS, há dis cus sões com uma vi são mais eco -
no mi cis ta de que te mos que sa ber dos cus tos. Não
vou nem aqui di zer o que dis se o Se na dor Ade mir
Andra de, que é ver da de. Eu co nhe ço mu i to pou cos
mu ni cí pi os em que, den tro de de ter mi na dos cri té ri os,
quan do se eman ci pam, tem ha vi do pro ces so de re tro -
ces so ou de re gres são. Ao con trá rio, para am bos, não 
ape nas para o que se eman ci pou, mas para aque le
que res tou. É o exem plo dos Esta dos! Tal vez a úni ca
ex pe riên cia não bem-sucedida seja a do Rio de Ja ne -
i ro, que con ti nua a mes ma con fu são de di vi são por
con ta do an ti go Dis tri to Fe de ral: Gu a na ba ra e Esta do
do Rio; mas o res tan te, evi den te men te, é de mons tra -
ti vo, não na vi são de que não pode fi car res tri to, ou na
vi são eco nô mi ca, ou na vi são do ajus te fis cal, que
tem de ser le va do em con si de ra ção, em bo ra no mo -
men to da de fi ni ção es tra té gi ca de ocu pa ção do ter ri -
tó rio na ci o nal. 

Re sol ver o pro ble ma de Mato Gros so na ques -
tão do ajus te fis cal tem que ser par te quan do da
eman ci pa ção do fu tu ro es ta do, se o ple bis ci to as sim o 
de fi nir – cla ro, sem pre com esse pres su pos to.

Te nho uma pro pos ta: va mos vo tar fa vo ra vel -
men te, mas a Pre si dên cia do Se na do...E sa be mos
que exi ste o Mi nis té rio de De fe sa, que deve ter es tu do
de ocu pa ção, que sabe que a Ama zô nia não vai de i xar
de ser co bi ça in ter na ci o nal ape nas por que tem For ças
Arma das ou tem o Si vam. Nin guém fica com co bi ça in -
ter na ci o nal do nos so li to ral; vêm go zar de suas de lí ci as,
in clu si ve das nos sas pra i as do Nor des te, pela ocu pa ção 
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que foi fe i ta, pe las ins ti tu i ções re pu bli ca nas que lá exis -
tem, pelo exer cí cio de ci da da nia. 

Na Ama zô nia, isso não é o ver da de i ro. Não é por
onda dos rá di os, não é pelo con tro le do es pa ço aé reo,
não é por ima gi nar mos que ali é um pul mão – que não
sei se ver da de i ro –; aqui lo tem que ter a pre sen ça bra si -
le i ra, da sua in te li gên cia e da sua Re pú bli ca.

É isso o que me pa re ce que este pro je to en ca -
mi nha, e sen do nes se sen ti do, vo ta re mos fa vo ra vel -
men te. Po rém, faço uma su ges tão: que se cha me o
Mi nis té rio da De fe sa, para que aqui e no Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res se dis cu ta qual o pro je to que 
ele tem de re de fi ni ção ter ri to ri al bra si le i ra; que es tru -
tu ra po lí ti co-administrativa ele tem para este País.

Para fi na li zar, ge ran do uma po lê mi ca: na Cons -
ti tu i ção per nam bu ca na, exis te um ar ti go que diz que
to dos os per nam bu ca nos têm que lu tar pela res ta u ra -
ção e in te gra ção, no ter ri tó rio per nam bu ca no, da an ti -
ga co mar ca do São Fran cis co, algo que per de mos por 
im po si ção do Impé rio para pu nir re vo lu ci o ná ri os de
Per nam bu co que de se ja vam a in de pen dên cia e a Re -
pú bli ca. 

Essa é, evi den te men te, uma tra di ção his tó ri ca.
Não dá para in cor po rar, mas dá, tal vez, para se co -
me çar a pen sar em cri ar o Esta do do São Fran cis co.

São vi sões como essa...E não ve nham fa lar de
ques tões da cul tu ra, até por que a cul tu ra bra si le i ra é
tre men da men te mul ti fa ce tá ria, mo sa i co cul tu ral que
não va mos aqui ima gi nar que não se pos sa cri ar ou -
tros, até por que a cul tu ra do To can tins é a cul tu ra bra -
si le i ra, tal como era an ti ga men te go i a na; como a go i a -
na po dia ser mi ne i ra. E nes se pro ces so de evo lu ção,
cre io que pro je tos como esse têm que es tar nas nos -
sas pre o cu pa ções, na pre o cu pa ção do Se na do, res -
pon sá vel pela fe de ra ção bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, pelo
pra zo de 10 mi nu tos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs Se na do res, vo ta rei fa vo ra vel men te ao
pro je to apre sen ta do pelo no bre Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

Enten do que a pro pos ta de re a li za ção do ple bis -
ci to é no mí ni mo um ges to de res pe i to que esta Casa
de ve rá dis pen sar à po pu la ção dos mu ni cí pi os do nor -
te do Esta do do Mato Gros so so bre uma de ci são que
lhes diz res pe i to di re ta men te. 

Re a fir mo: vo ta rei fa vo ra vel men te à re a li za ção
do ple bis ci to. Assim o fa rei, Sr. Pre si den te, em ra zão
do sen ti men to de co mu nhão com vá ri os dos Par la -

men ta res que com põem esta Casa, que já se ma ni -
fes ta ram a res pe i to da im pe ra ti va ne ces si da de da re -
di vi são ter ri to ri al do nos so País.

Se gu ra men te os ar gu men tos elen ca dos pelo
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti ao pro por a cri a ção do
Esta do do Ara gua ia não se dis tan ci am mu i to da que -
les ex pos tos e apro va dos por esta Casa e pela Câ ma -
ra dos De pu ta dos na di vi são do Esta do do Mato Gros -
so. A vas ta ex ten são ter ri to ri al, as di fi cul da des na tu ra -
is no exer cí cio de uma ad mi nis tra ção efe ti va, vi san do
à ele va ção so ci al da bra va gen te ma to-grossense, fi -
ze ram com que há pou co mais de dez anos o Esta do
do Mato Gros so fos se uma vez di vi di do. Mato Gros so
fi cou ain da com uma ex ten são ter ri to ri al de mais de
900 mil qui lô me tros qua dra dos – mais de três ve zes o
To can tins, mais de três ve zes São Pa u lo, mais de mu i -
tas ve zes mu i tos Esta dos bra si le i ros. Tão gran de as -
sim esse Esta do, per ma ne ce ram os re sí du os dos pro -
ble mas ori un dos da con cep ção ini ci al da sua di vi são.

A ten ta ti va de ele va ção do ní vel so ci al da po pu -
la ção ma to-grossense de man da rá um pro ces so de
im ple men ta ção de obras de in fra-estrutura, vi san do
aten der às ne ces si da des de or ga ni za ção eco nô mi ca. 

Por tan to, o exem plo da di vi são do Mato Gros so,
que per mi tiu a cri a ção do Esta do do Mato Gros so do
Sul pre li mi nar men te, ins pi ra a re di vi são do ter ri tó rio
re ma nes cen te, numa di men são um pou co me nor,
cujo ob je ti vo se ria al can çar ra pi da men te os mo ti vos
que ins pi ra ram a pri me i ra di vi são. Mo ti vos se me lhan -
tes, Sr. Pre si den te e no bres Se na do res, su ge ri ram a
di vi são do Esta do de Go iás e a con se qüen te cri a ção
do Esta do do To can tins. Hoje, To can tins se apre sen ta
como um dos bons exem plos de que a re di vi são ter ri -
to ri al do País é im por tan te e ne ces sá ria para a efe ti va
re du ção dos pro ble mas que afli gem as po pu la ções
des ses Esta dos de ex ten são ter ri to ri al tão gran de,
onde a ca rên cia de in fra-estrutura im pe de que os va -
lo ro sos ir mãos bra si le i ros ha bi tan tes des sas re giões
dis po nham dos re cur sos ofe re ci dos pela ciên cia e
tec no lo gia.

São mu i tos os bra si le i ros que ain da não usu fru -
em os be ne fí ci os da ener gia elé tri ca, um in su mo tão
co me zi nho nas re giões mais de sen vol vi das e de uso
tão de mo crá ti co que a po pu la ção, às ve zes, só re co -
nhe ce sua im por tân cia quan do fal ta ener gia e são
des li ga das te le vi sões, rá di os, ge la de i ras,
ares-condicionados. Mi lha res de bra si le i ros, ir mãos
nos sos, ain da es tão em re giões iso la das e des co nhe -
cem os be ne fí ci os da ener gia elé tri ca, para não ci tar
tan tos ou tros pro gra mas im por tan tes que po de ri am
ser le va dos a es sas re giões. 
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Nobre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, so li da ri -
zo-me com a pro pos ta de V. Exa. Vo ta rei fa vo ra vel men te
à re a li za ção do ple bis ci to para a cri a ção do Esta do do
Ara gua ia. Tra ba lha re mos jun tos para a efe ti va ção con -
so li da ção des se Esta do se tam bém for essa a von ta de
da po pu la ção do nor te do Mato Gros so. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra, para dis cu tir a ma té ria, ao Se na dor Jo -
nas Pi nhe i ro, pelo pra zo de dez mi nu tos. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs Se na do res, como os Se na do res Car los Be zer ra e
Ante ro Paes de Bar ros, vo ta rei a fa vor des ta ma té ria. 

O que es ta mos vo tan do? Esta mos re me ten do à
po pu la ção de Mato Gros so a pos si bi li da de ou não de
di vi dir aque la uni da de da Fe de ra ção. 

Sr. Pre si den te, pre o cu pa-me o fato de a po pu la -
ção do nor te do Esta do de Mato Gros so, bem como a
re gião do Ara gua ia, es tar aguar dan do com mu i ta
aten ção e an si e da de a vo ta ção que ora ocor re aqui
no Se na do Fe de ral.

Por que esta pre o cu pa ção? A po pu la ção ma -
to-grossense, re pre sen ta da aqui por mu i tos dos seus
lí de res, está pen san do que, ao vo tar-se hoje a pos si -
bi li da de do ple bis ci to, ocor ra já a di vi são do Esta do. É
para esse fato que cha mo a aten ção dos no bres co le -
gas. 

Há dois anos este pro je to do emi nen te Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti tra mi ta no Se na do Fe de ral.
Apro va do aqui, como de fato vai ser, este pro je to de
de cre to le gis la ti vo irá à Câ ma ra dos De pu ta dos, não
se sa ben do por quan to tem po lá per ma ne ce rá. Caso
apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos o ple bis ci to, o
Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral terá seis me ses para pro -
mo vê-lo no Esta do de Mato Gros so, nas duas áre as
di vi di das. A par tir daí, será apre sen ta do um pro je to de 
lei com ple men tar, que de man da rá mais uma tra mi ta -
ção nes ta e na ou tra Casa do Con gres so, para que
ocor ra, de fi ni ti va men te, esta di vi são de mais um Esta -
do den tro do ter ri tó rio ma to-grossense.

Sr. Pre si den te, sou fa vo rá vel à apro va ção des te
pro je to. Va mos re me ter à po pu la ção ma to-grossense
a pos si bi li da de de cri a ção de mais um Esta do ou mais 
dois Esta dos, no fu tu ro, ou mais um Esta do e um Ter -
ri tó rio, como quer o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.
To da via, cha mo a aten ção da po pu la ção ma -
to-grossense para o fato de que o ca mi nho é lon go.

Sr. Pre si den te, lem bro-me de que a cri a ção do
Esta do de Mato Gros so do Sul le vou 100 anos. Apro -
ve i tou-se a re a li za ção da Assem bléia Na ci o nal Cons -
ti tu in te para a cri a ção do Esta do do To can tins. Não foi

um pro ces so fá cil. Hou ve até uma guer ra de fome le -
va da a efe i to pelo emi nen te Cons ti tu in te, o en tão De -
pu ta do Si que i ra Cam pos, para cha mar a aten ção da
Na ção. 

Re i te ro à po pu la ção ma to-grossense o fato de
que a apro va ção des te pro je to não sig ni fi ca que a di -
vi são do Esta do de Mato Gros so es te ja efe ti va da. Mu -
i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Jo nas Pi nhe i -
ro, o Sr. Ja der Bar ba lho, 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 Wil son , 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Iris Re zen de para en -
ca mi nhar a vo ta ção. S. Exª dis põe de 10 mi nu tos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs

Se na do res, sen ti-me no de ver de me ma ni fes tar a
res pe i to des te pro je to de re so lu ção, de au to ria do
nos so dig no co le ga, o no bre Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, jus ta men te pe las nos sas re la ções com o
Esta do de Mato Gros so, con se qüen te men te, com a
sua po pu la ção. As nos sas pro xi mi da des re al men te
cri a ram ao lon go dos anos um sen ti men to de afe to
en tre go i a nos e ma to-grossenses e, te nho cer te za,
en tre ma to-grossenses e go i a nos. Gran de par te da
po pu la ção des sa área ora em dis cus são, o Vale do
Ara gua ia, é cons ti tu í da de go i a nos que, atra í dos pela
fer ti li da de da que las ter ras, bus ca ram ali o seu meio
de vida.

Ma ni fes to-me, Sr. Pre si den te, para dar uma sa -
tis fa ção aos go i a nos ma to-grossenses e, por ou tro
lado, por que há qua se 30 anos eu e mi nha fa mí lia,
meus ir mãos, te mos pro pri e da des ru ra is na que la
área do Mato Gros so. E devo di zer, Sr. Pre si den te,
que não fo mos atra í dos pelo in cen ti vo fis cal do Go -
ver no ofe re ci do pela Su dam. Não. So mos três os ir -
mãos que te mos ali pro pri e da des, dois de les têm pro -
pri e da des com área ra zoá vel, e nun ca uti li za mos a
Su dam, nun ca re ti ra mos um cen ta vo de in cen ti vo; fo -
mos atra í dos pela fer ti li da de da que las ter ras. E eu sei
que não se ria com pre en di do se não me ma ni fes tas se
aqui, nes ta hora, a res pe i to des se pro je to de re so lu -
ção e ma ni fes to-me fa vo ra vel men te, cons ci en te de
que a de ci são será da po pu la ção do Esta do do Mato
Gros so por meio do ple bis ci to. Se de ci dir fa vo ra vel -
men te, en ten do que es ta rá de ci din do bem por que,
como já dis se ram aqui inú me ros Se na do res, até hoje
os Esta dos cri a dos ou re cém-criados cor res pon de -
ram às ex pec ta ti vas.
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Estou mu i to a von ta de para ma ni fes tar o meu
pon to de vis ta por que quan do o To can tins ain da não
era Esta do, quan do fa zia par te de Go iás, fui Go ver na -
dor des sa área in te gral que hoje cons ti tui os dois
Esta dos. Mo dés tia a par te, fui o pri me i ro Go ver na dor
de Go iás, e tal vez o úni co, a des ta car 35% da re ce i ta
de Go iás para aque la área do Esta do, tan to é que de i -
xei ali um re la ci o na men to pes so al, po lí ti co e ad mi nis -
tra ti vo mu i to gran de. Le vei ener gia a qua se to dos os
Mu ni cí pi os, água, pa vi men ta ção de es tra das, en fim,
vol tei as aten ções de Go iás para o nor te do seu Esta -
do, hoje o gran de e que ri do To can tins. Na que la épo -
ca, po si ci o na mo-nos in te i ra men te fa vo rá vel à cri a ção
do Esta do do To can tins. Ape nas um lí der go i a no foi
con trá rio, mas to dos nós com pre en de mos que a cri a -
ção do Esta do do To can tins re pre sen ta ria me lho res
con di ções de vida no fu tu ro para aque la ex tra or di ná -
ria gen te hoje to can ti nen se. Está aí o re sul ta do al ta -
men te po si ti vo.

Estou cer to de que a cri a ção do Esta do do Ara -
gua ia ne nhum pre ju í zo tra rá para o povo do Mato
Gros so por que é um Esta do de po ten ci a li da de fe no -
me nal. Acre di to que é o Esta do que, nos úl ti mos anos, 
tem ex pe ri men ta do ma i or ín di ce de de sen vol vi men to.
Quem co nhe ceu o Mato Gros so há 30 anos, se vol -
tas se ali hoje, não o re co nhe ce ria mais, de vi do a uma
trans for ma ção ex tra or di ná ria: ci da des que sur gi ram
de um ano para ou tro, gran des ci da des; ali está a de -
mons tra ção da for ça de um povo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as sim
como a di vi são de Mato Gros so não trou xe pre ju í zo
para o Esta do, es tou cer to de que a cri a ção de um
novo Esta do tam bém não tra rá. Como bem dis se aqui
o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro: o que se vota aqui é a au -
to ri za ção para a re a li za ção de um ple bis ci to; a de ci -
são da cri a ção do Esta do fi ca rá sob a res pon sa bi li da -
de do povo do Mato Gros so. Assim, nos so voto é fa vo -
rá vel à apro va ção des se pro je to de re so lu ção.

Du ran te o dis cur so do Sr. Iris Re zen de, 
o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. .Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ti -
nua em dis cus são a ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Ro ber to
Arru da.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, se me per mi te, já falo en ca mi nhan do in clu si ve o
meu voto. Há di ver gên ci as nos es ca lões téc ni cos do

Go ver no em re la ção aos cus tos de uma di vi são como
essa. De fen do pes so al men te a ex pe riên cia já tão ci ta -
da aqui pe los que me an te ce de ram; ex pe riên cia fa vo -
rá vel no âm bi to da in te ri o ri za ção do de sen vol vi men to
bra si le i ro. Pes so al men te, voto a fa vor. Cla ro que essa
ques tão ain da de ve rá ser ana li sa da, não só pelo
Gover no, como pela Câ ma ra dos De pu ta dos e pela so -
ci e da de como um todo. Mas, pes so al men te, con si de ro
que esse tipo de con sul ta po pu lar e esse tipo de di vi são
ter ri to ri al in duz, acres cen ta, aju da a in te ri o ri za ção do
de sen vol vi men to eco nô mi co bra si le i ro.

Qu e ro pe dir li cen ça, Sr. Pre si den te, nes te en ca -
mi nha men to para lem brar que hoje é dia 15 de mar ço
de 2001. Com ple ta mos 16 anos des de o 15 de mar ço
de 1985, que se ria a data da pos se do Pre si den te
Tan cre do Ne ves, quan do as su miu o Pre si den te José
Sar ney. Essa é a data his tó ri ca que mar ca o iní cio da
re de mo cra ti za ção do nos so País. Va le ria a pena a to -
dos nós, Lí de res, Se na do res, re ler o tex to do dis cur so 
que Tan cre do Ne ves nos le gou. Fa la va so bre a in te ri -
o ri za ção do de sen vol vi men to, so bre a im por tân cia de
di vi sões ter ri to ri a is. Fa la va que, en quan to um só bra -
si le i ro não ti ves se pão, toda a pros pe ri da de se ria fal -
sa. E essa con di ção, ape sar de to dos os avan ços, ain -
da não al can ça mos. Fa la va so bre a Cons ti tu in te, e ela 
se re a li zou. Fa la va so bre a re de mo cra ti za ção ple na
do País e a con quis ta mos. E, sá bio que era, di zia:
”Não va mos nos dis per sar“.

A nos sa ho me na gem ao 16º ani ver sá rio da data
que mar ca na His tó ria do Bra sil a re de mo cra ti za ção.
O Bra sil ti nha pas sa do 20 anos de di fi cul da des. A
nos sa ge ra ção está ten do o pri vi lé gio de vi ver um mo -
men to de re de mo cra ti za ção. Mais do que isso, Sr.
Pre si den te, re de mo cra ti za mos o País. Ven ce mos as
di fi cul da des eco nô mi cas e bus ca mos a es ta bi li da de.
O País cres ce. Va mos olhar a Argen ti na aqui do lado,
as agru ras que vi vem nes se mo men to os nos sos ir -
mãos. Aqui, Sr. Pre si den te, os pes si mis tas per de ram
mais uma vez. O Bra sil cres ce 5% ao ano. Re to ma os
ní ve is de em pre go e de de sen vol vi men to. É pre ci so
que to dos nós, em ho me na gem à gran de li de ran ça
po lí ti ca de Tan cre do Ne ves, fa ça mos uma re le i tu ra
crí ti ca do seu dis cur so his tó ri co ”Não va mos nos dis -
per sar“.

Voto a fa vor, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Ro ber -
to Arru da, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ja der Bar ba lho,
Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com a
pa la vra a úl ti ma ora do ra ins cri ta para dis cu tir a ma té -
ria, Se na do ra Mar lu ce Pin to, pelo pra zo de dez mi nu -
tos.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Para
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, de po is de ou vir vá ri os Co le gas 
dis cu ti rem essa ma té ria re la ti va à cri a ção do Esta do
do Ara gua ia, sen ti-me na obri ga ção de me ins cre ver,
para pres tar o meu de po i men to. Na épo ca da Cons ti -
tu in te, de ba te mos a trans for ma ção em Esta dos dos
Ter ri tó ri os de Ro ra i ma e Ama pá. Du ran te mu i tos me -
ses, par ti ci pei dos tra ba lhos da Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te na que le gru po que tra ta va das de ci sões
de apro va ção das emen das, pre si di do pelo
ex-Deputado Nel son Jo bim, hoje Mi nis tro do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral, 

O que era apro va do nos acor dos de Li de ran ça
ia a ple ná rio ape nas para ser ho mo lo ga do. Por de le -
ga ção do Par ti do – àque la épo ca, eu era fi li a da ao
PTB –, pas sei a fa zer par te dos acor dos de Li de ran -
ça, exa ta men te, para con se guir mos a trans for ma ção
dos dois Ter ri tó ri os em Esta dos. De po is de mu i ta luta,
foi apro va do. Lem bro-me de que mu i tas ve zes, os Lí -
de res par ti dá ri os ten ta ram con ven cer-nos de que não 
ha via pos si bi li da de de trans for mar os Ter ri tó ri os em
Esta dos exa ta men te pela fal ta do po der eco nô mi co.
Inda ga vam como iría mos ad mi nis trar um Esta do, cri -
an do to dos os Po de res e de onde iría mos ti rar os re -
cur sos para isso. 

Hou ve mu i tos ar gu men tos fa vo rá ve is à cri a ção
dos Esta dos. O atu al Mi nis tro Nel son Jo bim só se
con ven ceu quan do ex pli ca mos a S. Exª que em nos so 
Ter ri tó rio, àque la épo ca, até um ha be as cor pus ti nha 
de ser re sol vi do aqui no Dis tri to Fe de ral. Além de ad -
vo ga do, as pes so as ti nham de pa gar pas sa gens e es -
ta da em ho tel. Isso sem fa lar em ou tras inú me ras di fi -
cul da des que o Ter ri tó rio en fren ta va.

Fi nal men te, de po is de mu i ta luta, con se gui mos.
Qu e ro pres tar um de po i men to. Che guei a Ro ra i -

ma quan do ain da era Ter ri tó rio. Nos idos de 1979/83,
meu es po so era Go ver na dor e pude ver, en tão, as di fi -
cul da des que ele en fren ta va para ad mi nis trar o Ter ri -
tó rio Fe de ral. Pos te ri or men te, a par tir de 1990, quan -
do se deu a ins ta la ção do Esta do de Ro ra i ma e do
Esta do do Ama pá tam bém era es po sa do pri me i ro
Go ver na dor e vim, como Se na do ra, para esta Casa.
Então pude cons ta tar que é mu i to di fe ren te ad mi nis -
trar um Esta do. Ape sar de o Esta do de Ro ra i ma ter
sido cri a do re cen te men te e en fren tar mu i tas di fi cul da -
des, ad mi nis trá-lo foi mu i to mais fá cil que ad mi nis trar

o Ter ri tó rio. Ro ra i ma pas sou qua ren ta e sete anos
como Ter ri tó rio, des de os idos de 1943 até 1990. Nos
onze anos em que Ro ra i ma é Esta do, o pro gres so foi
mu i to ma i or do que du ran te os qua ren ta e sete anos
que fi cou como Ter ri tó rio. Não há essa di fi cul da de de
um novo Esta do não ter re cur sos, haja vis ta que o pri -
me i ro Go ver na dor ele i to do Esta do de Ro ra i ma con -
se guiu as fal tar tre zen tos qui lô me tros da BR-174 com
re cur sos do pró prio Esta do. O im por tan te é as pes so -
as se rem ho nes tas, tra ba lha do ras, ad mi nis trar bem e
sa ber qua is são as pri o ri da des. 

Qu e ro di zer que sou fa vo rá vel à apro va ção do
pro je to não só pelo fato de o Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti ser tam bém do Esta do de Ro ra i ma, mas por -
que te nho cer te za de que es ses pro je tos que ele
apre sen tou são de gran de va lor para o de sen vol vi -
men to do nos so País. Essas re giões mu i to gran des,
como já foi dito aqui, di fi cul tam a ad mi nis tra ção. Não é 
pos sí vel um Esta do imen so re sol ver to dos os seus
pro ble mas; o me lhor mes mo é a di vi são.

Não pos so alon gar-me. Sei que só dis po nho de
dez mi nu tos, Sr. Pre si den te, mas que ro aqui re a fir mar 
para os meus Pa res: não te mam a di vi são, por que Ro -
ra i ma e Ama pá, hoje, são Esta dos, de fato e de di re i -
to, com mu i to ma i or pro gres so do que ti ve ram du ran te 
os qua ren ta e sete anos em que fi ca ram como Ter ri tó -
rio.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Encer -
ra da a dis cus são.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 93, DE 2001

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra -
do, da emen da nº 2, do PDS Nº 18, de 1999.

Sala das Ses sões, 15 de marr ço de 2001. – 
Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o re que ri men to Nº 93, de 2001.

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 des ta ca da

será vo ta da opor tu na men te.
Em vo ta ção o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º

18, de 1999, sem pre ju í zo das emen das e do des ta -
que re que ri do.
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Para en ca mi nhar a vo ta ção do pro je to, con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de
cha mar a aten ção exa ta men te para esse des ta que
que eu fiz – a emen da, por si nal, foi de mi nha au to ria.
Qu an do da dis cus são des se pro je to, jun ta men te com
a dis cus são do pro je to do Ta pa jós e do Ama zo nas –
eu pro pu nha a cri a ção do Esta do do So li mões –, o
Se na dor Jef fer son Pé res de fen deu a cri a ção de três
Ter ri tó ri os Fe de ra is, jun ta men te com o Se na dor Gil -
ber to Mes tri nho e o Se na dor Ber nar do Ca bral. Na -
que la oca sião, na CCJ, hou ve uma ten dên cia, di ga -
mos as sim, de pen sar que se ria me lhor pri me i ro cri ar
Ter ri tó ri os e de po is trans for má-los em Esta dos. 

No en tan to, a re a li da de do oes te do Ama zo nas
não é a mes ma re a li da de do oes te do Pará nem da
me ta de nor te do Mato Gros so. Por isso, eu que ro pe -
dir aos Srs. Lí de res, às Srªs e aos Srs. Se na do res que 
vo tem pela re je i ção des sa emen da; por tan to, vo tan do 
fa vo ra vel men te ao des ta que e ob vi a men te fa vo ra vel -
men te ao pro je to, di an te das de fe sas aqui fe i tas por
to das as Li de ran ças.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Para
en ca mi nhar, con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor
José Edu ar do Du tra. 

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
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, na tu ral -
men te, o Blo co está li be ra do.

Pedi a pa la vra para en ca mi nhar ape nas para
jus ti fi car o meu voto. Na Co mis são vo tei con tra, mas,
em fun ção dos ar gu men tos que apre sen tei na Co mis -
são, o voto mais cor re to de mi nha par te é a abs ten -
ção.

É sem pre bom con sul tar a po pu la ção e que se
apli quem ins tru men tos de de mo cra cia di re ta. O ide al
se ria, in clu si ve, que essa con sul ta não se res trin gis -
se, como in fe liz men te ocor re atu al men te, ape nas a
di vi sões ter ri to ri a is, seja de Mu ni cí pi os, seja de Esta -
dos. O ide al é que co lo cás se mos em prá ti ca uma lei
que foi apro va da há dois anos nes ta Casa, re gu la -
men tan do o ar ti go da Cons ti tu i ção que es ta be le ce
con di ções para con vo car re fe ren dos, ple bis ci tos, e o
povo fos se con sul ta do não só quan do se tra tas se de
di vi são ter ri to ri al, mas tam bém de uma sé rie de as -
sun tos de in te res se da po pu la ção.

Aliás, apro ve i to esse en ca mi nha men to para le -
van tar uma ques tão de or dem re la ti va a um pro je to de 

mi nha au to ria, que tra ta exa ta men te de con sul ta po -
pu lar, de um ple bis ci to para que a po pu la ção se ma ni -
fes te a res pe i to da pri va ti za ção da Chesf. O pro je to foi 
re je i ta do na Co mis são, mas hou ve re cur so para o ple -
ná rio. O pro je to está so bre a mesa há al gum tem po,
por tan to, em ple nas con di ções de ser co lo ca do em
vo ta ção. So li ci to que seja pos to em pa u ta.

Não te nho dú vi da de que nos as pec tos me ra -
men te eco nô mi cos, que fo ram apre sen ta dos aqui,
qual quer di vi são é bem-vinda, prin ci pal men te em re -
la ção a Esta dos. Em re la ção a Mu ni cí pi os, não fa ria o
mes mo que o Se na dor Ade mir Andra de, que dis se
não co nhe cer ne nhum Mu ni cí pio onde não te nha ha -
vi do avan ço. No caso de Mu ni cí pi os, há ca sos em que 
não hou ve ne nhum avan ço do pon to de vis ta eco nô -
mi co.

To da via, en ten do que essa é uma ques tão de in -
te res se na ci o nal – e digo isso até para que se evi te,
in clu si ve, esse ca rá ter es pas mó di co, pois vol ta e
meia se faz um ple bis ci to para a cri a ção do Esta do A
ou do Esta do B.

De ver-se-ia fa zer, an tes, um ple bis ci to para sa -
ber mos do sen ti men to da po pu la ção quan to à re di vi -
são ter ri to ri al do País. Con cor do com o Se na dor Edu -
ar do Si que i ra Cam pos quan do ad ver te que, tal vez, a
so lu ção ou uma con tri bu i ção para o nos so de sen vol -
vi men to, para a nos sa in te ri o ri za ção se ria re al men te
au men tar o nú me ro de uni da des fe de ra ti vas. Entre -
tan to, essa é uma dis cus são de na tu re za glo bal, pois
a ques tão é de in te res se na ci o nal, de in te res se de to -
das as po pu la ções, in de pen den te men te se do Esta do 
A ou do Esta do B.

Então, en ten den do que de ve ría mos, pri me i ra -
men te, par tir para esse tipo de en ca mi nha men to, re -
co nhe cen do, con tu do, a le gi ti mi da de das ma ni fes ta -
ções de ca rá ter es pas mó di co, abs te nho-me da vo ta -
ção des te pro je to, como me abs ti ve no caso dos ou -
tros Esta dos. Mas o Blo co está li be ra do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -

dor José Edu ar do Du tra, não há ques tão de or dem a
re sol ver. De ter mi nei, en tre tan to, à Se cre ta ria-Geral
da Mesa que nos for ne ça in for ma ções re la ti vas ao
pro je to de au to ria de V. Exª, as qua is, ain da no cur so
des ta ses são, a Mesa lhe trans mi ti rá.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º 18, de
1999, sem pre ju í zo das emen das e dos des ta ques re -
que ri dos.

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.)
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Apro va do, con tra o voto do Se na dor Pa u lo Har -
tung.

Abste ve-se de vo tar o Se na dor José Edu ar do
Du tra.

Em vo ta ção a Emen da nº 1, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que tem pa re cer fa -
vo rá vel.

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.
Em vo ta ção a Emen da nº 2, des ta ca da, da Co -

mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que tem
pa re cer fa vo rá vel.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar
a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Infor -
mo a V. Exª que, de acor do com o Re gi men to Inter no,
só o au tor po de rá en ca mi nhar a vo ta ção, ou seja, o
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, a quem con ce do a pa -
la vra.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, em bo ra já te nha ex pli ci ta do a ques -
tão an te ri or men te, que ro re i te rar que o ob je to des te
des ta que é re je i tar que, no ple bis ci to, haja a pos si bi li -
da de de cri a ção de ter ri tó rio.

Por tan to, en ca mi nho a vo ta ção fa vo ra vel men te
ao des ta que, re je i tan do a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Devo
in for mar ao Ple ná rio que vo ta re mos a emen da. Quem 
vota ”sim“ apro va a emen da; quem vota ”não“ re je i ta a 
emen da.

Em vo ta ção a Emen da n.º 2-CCJ.
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.)
Re je i ta da a emen da.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 18, DE 1999

Con vo ca ple bis ci to so bre a cri a ção
do Esta do do Ara gua ia.

O Con gres so Na ci o nal: no uso da com pe tên cia
que lhe con fe re o art. 49, XV, e em obe diên cia ao art.
18, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral, de cre ta:

Art. 1º O Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Mato
Gros so re a li za rá, na data das ele i ções mu ni ci pa is do
ano 2.000, ple bis ci to nos Mu ni cí pi os de Ari pu a nã, Co -
tri gua çu, Nova Ban de i ran te, Ju ru e na, Cas ta nhe i ra,
Ju í na, Api a cás, Nova Mon te Ver de, Ju a rá, Ca tu ai,
Bras nor te, Pa ra na i tá, Alta Flo res ta, Novo Mun do,
Car lin da, Nova Gu a ri ta, Nova Ca naã do Nor te, Ta ba -
po rá, Nova Ho ri zon te do Nor te, Por to dos Ga ú chos,
Nova Ma rin gá, Ta pu rah, Gu a ran tã do Nor te, Ma tu pá,
Pe i xo to de Aze ve do, Ter ra Nova do Nor te, Ita ú ba, Sor -
ri so, Si nop, Vera, San ta Car men, Fe liz Na tal, Nova
Ubi ra tan, União do Sul, Cláu dia, Mar ce lân dia, Co li -
der, Pa ra na tin ga, Ga ú cha do Nor te, Ca na ra na, Qu e -
rên cia, Ri be i rão Cas ca lhe i ra, Co ca li nho, Alto Boa Vis -
ta, São Fe lix do Ara gua ia, Cana Bra va do Nor te, Lu ci -
a ra, Por to Ale gre do Nor te, Lu ci a ra, Con fre sa, Vila
Rica, San ta Te re zi nha e São José do Xin gu so bre a
cri a ção do Esta do do Ara gua ia, pelo des mem bra -
men to des ses Mu ni cí pi os do Esta do do Mato Gros so.

Art. 2º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ex pe di rá ins -
tru ções ao Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Mato Gros so 
para a or ga ni za ção, re a li za ção, apu ra ção, fis ca li za -
ção e pro cla ma ção do re sul ta do do ple bis ci to.

Art. 3º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua Pu bli ca ção.

É a se guin te a emen da apro va da.

EMENDA Nº 1-CCJ

Dê-se ao art. 1º do pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 1º O Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do 
Esta do do Mato Gros so re a li za rá em to dos
os mu ni cí pi os ma to gros sen ses, no pra zo de
seis me ses a con tar da pro mul ga ção des te
De cre to Le gis la ti vo, ple bis ci to so bre a cri a -
ção do Esta do do Ara gua ia. a ser cons ti tu í -
do pelo des mem bra men to da área onde atu -
al men te se si tu am os Mu ni cí pi os de Alta
Flo res ta, Alto Boa Vis ta, Api a cás, Ari pu a nã,
Bras nor te, Ca na bra va do Nor te, Ca na ra na,
Car lin da, Cas ta nhe i ra, Cláu dia, Co ca li nho,
Co lí der, Con fre sa, Có tri gua çu, Fe liz Na tal,
Ga ú cha do Nor te, Gu a ran tá do Nor te, Ita ú -
ba, Ju a ra, Ju i na, Ju ru e na, Lu ciá ra, Mar ce -
lân dia, Ma tu pá, Nova Ban de i ran tes, Nova
Ca naã do Nor te, Nova Gu a ri ta, Nova Ma rin -
gá, Nova Mon te Ver de, Nova Ubi ra tã, Novo
Ho ri zon te do Nor te, Novo Mun do, Pa ra na í ta, 
Pa ra na tin ga, Pe i xo to de Aze ve do, Por to Ale -
gre do Nor te, Por to dos Ga ú chos, Qu e rên -
cia Ri be i rão Cas ca lhe i ra, San ta Car mem,
San ta Te re zi nha, São Fé liz do Ara gua ia,
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São José do Xin gu, Si nop, Sor ri so, Ta ba po -
rã, Ta pu rah, Ter ra Nova do Nor te, União do
Sul, Vera e Vila Rica.”

É a se guin te à emen da re je i ta da:

EMENDA Nº 2-CCJ

Acres cen te-se ao art lº do pro je to o se guin te dis -
po si ti vo:

“Art 1º..................................................
Pa rá gra fo úni co. A con sul ta a que se

re fe re este ar ti go ofe re ce rá, ain da, a op ção
de trans for ma ção da área a ser des mem -
bra da em Ter ri tó rio Fe de ral do Ara gua ia."

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A
Mesa re i te ra a so li ci ta ção às li de ran ças par ti dá ri as
para que en ca mi nhem as in di ca ções das ban ca das
para as co mis sões téc ni cas da Casa, com vis tas à
es co lha, a par tir da pró xi ma ter ça-feira, dos res pec ti -
vos pre si den tes e vi ce-presidentes.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Decreto Le gis la ti vo nº 115, de 1996 (nº
274/96, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor -
ga da à So ci e da de Rá dio Clu be de Ron do nó -
po lis Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ron do nó po lis, Esta do de Mato Gros so, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 779, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir a ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Para

dis cu tir a ma té ria, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
me con gra tu lar com as mu lhe res do Con gres so Na ci o -
nal, uma vez que elas de mons tra ram, na ses são do dia
8 de mar ço – Dia Inter na ci o nal da Mu lher –, um pres tí -
gio que mu i tos de nós, nes ta Casa, não te mos tido.

Tan to o PT, como nós do PSB e, cre io, mais al -
guns par ti dos, te mos in sis ti do na ne ces si da de do
cum pri men to do art. 224 da Cons ti tu i ção de 1988,
que es ta be le ce a cri a ção do Con se lho Na ci o nal de
Co mu ni ca ção So ci al, ao qual cum pri rá de fi nir os pa -

râ me tros para os ve í cu los de co mu ni ca ção. Ora, são
pas sa dos doze anos da pro mul ga ção da Cons ti tu i -
ção, e esse con se lho, até hoje, não foi cri a do. Essa a
ra zão pela qual o PT vem se abs ten do de vo tar com
re la ção ao li cen ci a men to de toda e qual quer emis so -
ra de rá dio e te le vi são em nos so País.

Na ses são do dia 8 de mar ço, Se na do ra He lo í sa 
He le na, as mu lhe res con se gui ram que o Pre si den te
da Câ ma ra dos De pu ta dos as su mis se o com pro mis -
so de fa zer ins ta lar esse con se lho, di ri gin do-se S. Exª
à Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia da Câ ma ra dos
De pu ta dos para que aque la Co mis são ime di a ta men -
te se pro nun ci as se a res pe i to da ma té ria.

Aliás, te nho dito que, se o Se na do da Re pú bli ca
e a Câ ma ra dos De pu ta dos ti ves sem um nú me ro ma i -
or de mu lhe res, se ti ves sem, quem sabe, 50% da sua
com po si ção de mu lhe res – como te ri am di re i to, na
ver da de, se este Con gres so re pre sen tas se a po pu la -
ção bra si le i ra na pro por ção da pre sen ça de cada
sexo –, evi den te men te, te ría mos um Bra sil mu i to me -
lhor, por que – e o afir mo per ma nen te men te – a sen si -
bi li da de das mu lhe res para com as ques tões do nos -
so povo é enor me se com pa ra da à nos sa, dos ho -
mens. Re co nhe ço isso.

Por tan to, pa ra be ni zo as mu lhe res por te rem
con se gui do esse fe i to, qual seja, o de fa zer com que o 
Pre si den te da Câ ma ra do De pu ta dos as su ma esse
com pro mis so com a Na ção bra si le i ra, a fim de que
pos sa mos, no fu tu ro, ter o Con se lho Na ci o nal de Co -
mu ni ca ção So ci al ins ta la do.

Nós, do PSB, en tre tan to, vo ta mos fa vo ra vel -
men te à ma té ria.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir
Andra de, o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Car los Be zer ra, para dis cu tir.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Para
dis cu tir.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, tra -
ta-se da re no va ção da con ces são da Rá dio Clu be de
Ron do nó po lis, mi nha ci da de. Fui pre fe i to, por duas
ve zes, da que la ci da de, de onde saí para a vida pú bli -
ca ma to-grossense.

A nos sa ci da de – uma ci da de jo vem, com ape -
nas 40 anos – tem qua tro emis so ras de rá dio, qua tro
emis so ras de te le vi são e dois jor na is diá ri os: a Tri bu -
na e o Jor nal de Hoje, que é um jor nal, pro fis si o nal -
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men te, mu i to bem fe i to, que cir cu la em Ron do nó po lis
e em toda a re gião sul de Mato Gros so.

Assim, Sr. Pre si den te, voto fa vo ra vel men te ao
pro je to, pa ra be ni zan do os di re to res da Rá dio Clu be
de Ron do nó po lis pela re no va ção da sua con ces são.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ti -

nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer -

ro a dis cus são.
Em vo ta ção o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º

115, de 1996.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –

MT) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi -
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, para
en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, que ro de i xar re gis tra da a nos sa 
vo ta ção fa vo rá vel, haja vis ta que a Rá dio Clu be de
Ron do nó po lis é uma emis so ra tra di ci o nal do Esta do
de Mato Gros so, que tem pres ta do enor mes ser vi ços
à po pu la ção ma to-grossense. Ela pra ti ca um ra di o jor -
na lis mo útil e ne ces sá rio à po pu la ção.

Qu e ro de i xar, por tan to, o meu apla u so ao pa re cer
do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, fa vo rá vel à re no va ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o pro je 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, com a abs ten ção do PT.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º
115, de 1996, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 55, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 115, de 1996 (nº 274, de
1996, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 115, de 1996 (nº

274, de 1996, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da à So ci e -
da de Rá dio Clu be de Ron do nó po lis Ltda., para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Ron do nó po lis, Esta do de Mato Gros so.

Sala de Re u niões da Co mis são, 15 de mar ço de
2001. – Car los Wil son, Pre si den te – Mo za ril do Ca -
val can ti, Re la tor – Edi son Lo bão – Anto nio Car los
Va la da res

ANEXO AO PARECER Nº 55, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da a “So ci e da de Rá dio Clu be 
de Ron do nó po lis Ltda.,” para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Ron do nó po lis, Esta -
do de Mato Gros so.

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

cre to s/nº, de 15 de se tem bro de 1994, que re no va, 
por dez anos, a par tir de 2 de abril de 1992, a con -
ces são ou tor ga da a “So ci e da de Rá dio Clu be de
Ron do nó po lis Ltda.,” para ex plo rar, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ron do nó po lis, Esta do de 
Mato Gros so.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 per -

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Antes de 

pros se guir a vo ta ção dos pro je tos na Ordem do Dia,
de se jo co mu ni car ao Se na dor José Edu ar do Du tra,
so bre sua ques tão de or dem, que o Pro je to nº 4.799
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está pron to para in clu são na Ordem do Dia, o que
ocor re rá opor tu na men te em dias pró xi mos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 1, de 2000 (nº
85/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à So ci e da de Pa ten se de Ra di o di fu são
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Pa tos de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is, 
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 780, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, com abs ten ção
do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, 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.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 1,
de 2000 (nº 85, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los
Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 56, de 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº1, de 2000 (nº 85, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos)

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 1, de 2000 (nº 85,
de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que re no va a per mis são ou tor ga da à So ci e da de
Pa ten se de Ra di o di fu são Ltda; para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Pa tos de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são, de 2001. – Car -
los Wil son – Pre si den te, Mo za ril do Ca val can ti –
Re la tor, Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº  56 de 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,  
e eu,Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº   ,DE 2001

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da a ”So ci e da de Pa ten se de
Ra di o di fu são Ltda.“ para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia 
mo du la da na ci da de de Pa tos de Mi nas,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ria nº 737, de 27 de se tem bro de 1994, que re no va por 
dez anos, a par tir de 9 de abril de 1989, a per mis são
ou tor ga da a “So ci e da de Pa ten se de Ra di o di fu são Ltda.” 
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de 
de Pa tos de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 27, de 2000 (nº
286/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
So ci e da de Rá dio Emis so ra Me tro po li ta na
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de do Rio de
Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 836, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arthur da Tá vo la.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 27,
de 2000 (nº 286, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 57, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 27, de 2000 (nº 286, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 27, de 2000 (nº
286, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da So ci e da de Rá dio
Emis so ra Me tro po li ta na Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de do
Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Sala de Re u niões da Co mis são, 15 de mar ço de
2001. – Car los Wil son, Pre si den te – Mo za ril do Ca val -
can ti, Re la tor – Edi son Lo bão –  Anto nio Car los Va la -
da res.

ANEXO AO PARECER Nº 57, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº ,DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de “So ci e da de Rá dio Emis so ra Me -
tro po li ta na Ltda.” para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do
Rio de Ja ne i ro.

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

Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 20 de ja ne i ro de 1997, que re no va por

dez anos, a par tir de 1E de no vem bro de 1993, a
con ces são de “So ci e da de Rá dio Emis so ra Me tro po -
li ta na Ltda.” para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de
Ja ne i ro.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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.

O pro je to vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 92, de 2000 (nº
229/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio 
FM Cos ta Bran ca Ltda. para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Are ia Bran ca, Esta -
do do Rio Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 861, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Agne lo Alves.

Em dis cus são o pro je to, 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.

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
92, de 2000 (nº 229, de 1999, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

Março  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-feira 16  03133



PARECER Nº 58, DE 2001
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 92, de 2000 (nº 229, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 92, de 2000 (nº
229, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio FM Cos ta
Bran ca Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Are ia
Bran ca, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Sala de Re u niões da Co mis são, 15 de mar ço de
2001. – Car los Wil son, Pre si den te – Mo za ril do Ca -
val can ti, Re la tor – Edi son Lo bão – Anto nio Car los
Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 58, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
a “Rá dio FM Cos ta Bran ca Ltda.,” para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na lo ca li da de
de Are ia Bran ca, Esta do do Rio Gran de
do Nor te.

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

ria nº 256, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são a “Rá dio FM Cos ta Bran ca Ltda.,” para ex -
plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na lo ca li da de de Are ia Bran ca, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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.
O pro je to vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 111, de 2000 (nº 
297/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Rá -
dio Prin ce sa das Ma tas Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das
mé di as na ci da de de Vi ço sa, Esta do de Ala -
go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 864, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ri ba mar Fi que ne.

Em dis cus são o pro je to, 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.

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
111, de 2000 (nº 297/99, na ori gem), que será lido
pelo Sr. 1E Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son. 

É lido o se guin te:

PARECER Nº 59, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 111, de 2000 (nº 297, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 111, de 2000 (nº
297, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga con ces são à Rá dio Prin ce sa das 
Ma tas Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em on das mé di as na ci da de de Vi ço sa, Esta do
de Ala go as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 15 de mar ço
de 2001. – Car los Wil son, Pre si den te – Mo za ri do
Ca val can ti, Re la tor – Edson Lo bão – Anto nio Car -
los Va la da res.
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ANEXO AO PARECER Nº 59, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são a “Rá dio Prin ce sa das Ma tas Ltda.”,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na lo ca li da de de Vi -
ço sa, Esta do de Ala go as.

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

to s/nº, de 28 de de zem bro de 1998, que ou tor ga con -
ces são a “Rá dio Prin ce sa das Ma tas Ltda.,” para ex -
plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na lo -
ca li da de de Vi ço sa, Esta do de Ala go as.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 10: 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº  158, de 2000
(nº 374/1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
de Pro te ção à Ma ter ni da de e Infân cia de
Ipo rã a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ipo rã – PR, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob o nE 1.112, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção. Re la tor:
Se na dor Osmar Dias. 

Em dis cus são o pro je to, 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.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 158,
de 2000 (nº 374/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
será lido pelo Sr. 1E Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil -
son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 60, de 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 158, de 2000 (nº 374, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 158, de 2000 (nº
374, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de Pro te ção à Ma -
ter ni da de e Infân cia de Ipo rã a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ipo rã, Esta do do
Pa ra ná.

Sala de Re u niões da Co mis são, 15 de mar ço
2001. – Car los Wil son, Pre si den te – Mo za ril do Cal -
van ti, Re la tor – Edi son Lo bão – Anto nio Car los Va -
la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 60, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que au to ri za a “Asso -
ci a ção de Pro te ção à Ma ter ni da de e
Infân cia de Ipo rã” a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na lo ca li da de
de Ipo rã, Esta do do Pa ra ná.

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

ria nº 96, de 30 de ju lho de 1999, que au to ri za a
“Asso ci a ção de Pro te ção à Ma ter ni da de e Infân cia de 
Ipo rã” a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na lo ca -
li da de de Ipo râ, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 11:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 175, de 2000 (nº 
370/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção dos
Mo ra do res do Lo te a men to Jar dim San -
ta-Ana a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ma ce ió, Esta do de 
Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.245, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha. 

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 94, DE 2001

Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to
Inter no, Re que i ro o adi a men to de dis cus são do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 175, de 2000, a fim de ser
fe i ta na ses são de 26 de abril de 2001.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001 – Car -
los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria re tor na rá à Ordem do Dia na ses são

do dia 26 de abril pró xi mo.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 12:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 202, de 2000 (nº 
427/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Uni ver si tá ria Me tro po li ta na Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Bra sí lia, Dis tri to
Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.104, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Val mir Ama ral, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, 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.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 202,
de 2000 (nº 427/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los
Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 61, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 202, de 2000 (nº 427, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 202, de 2000 (nº
427, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Uni ver si tá -
ria Me tro po li ta na Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di -
od fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Bra sí lia, 
Dis tri to Fe de ral.

Sala de Re u niões da Co mis são, 15 de mar ço de
2001. – Car los Wil son, Pre si den te – Mo za ril do Ca -
val can ti, Re la tor – Edi son Lo bão – Anto nio Car los
Va la res.

ANEXO AO PARECER Nº 61, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, e
eu,  Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do art.
48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de “Rá dio Uni ver si tá ria Me tro po li ta -
na Ltda.” para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de 
de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 27 de agos to de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 22 de ju lho de 1986, a con ces -
são de “Rá dio Uni ver si tá ria Me tro po li ta na Ltda.,”
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de 
Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 13:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 18, de 2001, do Se na dor Ju vên cio 
da Fon se ca, so li ci tan do a tra mi ta ção con -
jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 664 
e 688, de 1999, por re gu la rem a mes ma
ma té ria.

Em vo ta ção.
As Srªs. Se na do ras 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.

Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs. 664 e 668,
de 1999, pas sam a tra mi tar em con jun to e re tor nam
ao exa me da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e,
pos te ri or men te, vão à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

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 ao Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 51, de 2000 (nº 642/99, na Casa ori gem),
que, nos ter mos do art. 320 do Re gi men to Inter no,
se não hou ver ob je ção do Ple ná rio, será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 62, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 51, de 2000 (nº 642, de 1999, na 
Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 51, de 2000 (nº 642,
de 1999, na Casa de ori gem), que acres cen ta dis po -
si ti vos à Lei nº 9.020, de 30 de mar ço de 1995, que
dis põe so bre a im plan ta ção, em ca rá ter emer gen ci al
e pro vi só rio, da De fen so ria Pú bli ca da União, 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, 15 de Mar ço de
2001. – Car los Wil son,  Pre si den te – Mo za ril do Ca -
val can ti, Re la tor – Edi son Lo bão – Anto nio Car los
Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 62, DE 2001

Acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº
9.020, de 30 de mar ço de 1995, que dis -
põe so bre a im plan ta ção, em ca rá ter
emer gen ci al e pro vi só rio, da De fen so ria
Pú bli ca da União.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 9.020, de 30 de mar ço

de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá -
gra fo úni co:

”Art. 3º................................................." 

”Pa rá gra fo úni co. Os ser vi ços a que se
re fe re este ar ti go com pre en dem o apo io téc -
ni co e ad mi nis tra ti vo in dis pen sá vel ao fun ci -
o na men to da De fen so ria Pú bli ca da
União.“(AC)*

Art. 2º A Lei nº 9.020, de 30 de mar ço de 1995,
pas sa a vi go rar acres ci da do art. 5º-A com a se guin te
re da ção:

”Art. 5º-A. São cri a dos, no Qu a dro Per -
ma nen te de Pes so al da De fen so ria Pú bli ca
da União, se ten ta car gos de De fen sor Pú bli -
co da União de 2a Ca te go ria, a se rem pro vi -
dos me di an te apro va ção pré via em con cur -
so pú bli co de pro vas e tí tu los, re a li za do nos
ter mos dos arts. 24 a 27 da Lei Com ple men -
tar nº 80, de 12 de ja ne i ro de 1994.“(AC)

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 95, DE 2001

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 51, de 2000 (nº 642/99, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú -
bli ca, que acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº 9.020, de
30 de mar ço de 1995, que dis põe so bre a im plan ta -
ção, em ca rá ter emer gen ci al e pro vi só rio, da De fen -
so ria Pú bli ca da União.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001. –
Ber nar do Ca bral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Apro va -
do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção
da re da ção fi nal.

Em dis cus são. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

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 vai à san ção pre si den ci al .

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
18, de 1999, que con vo ca ple bis ci to so bre a cri a ção
do Esta do do Ara gua ia.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 63, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 18, de 1999.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 18, de 1999, que
con vo ca ple bis ci to so bre a cri a ção do Esta do do Ara -
gua ia, con so li dan do a Emen da nº 1—CCJ, apro va da
pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 15 de mar ço de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil son,
Re la tor – Edi son Lo bão – Mo za ril do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 63, DE 2001

Con vo ca ple bis ci to so bre a cri a ção
do Esta do do Ara gua ia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Esta do

de Mato Gros so re a li za rá em to dos os Mu ni cí pi os ma -
to gros sen ses, no pra zo de seis me ses a con tar da
pro mul ga ção des te De cre to Le gis la ti vo, ple bis ci to so -
bre a cri a ção do Esta do do Ara gua ia, a ser cons ti tu í do 
pelo des mem bra men to da área onde atu al men te se
si tu am os Mu ni cí pi os de Alta Flo res ta, Alto Boa Vis ta,
Api a cás, Ari pu a nã, Bras nor te, Ca na bra va do Nor te,
Ca na ra na, Car lin da, Cas ta nhe i ra, Cláu dia, Co ca li -
nho, Co lí der, Con fre sa, Co tri gua çu, Fe liz Na tal, Ga ú -
cha do Nor te, Gu a ran tá do Nor te, Ita ú ba, Ju a ra, Ju í -
na, Ju ru e na, Lu ciá ra, Mar ce lân dia, Ma tu pá, Nova
Ban de i ran tes, Nova Ca naã do Nor te, Nova Gu a ri ta,
Nova Ma rin gá, Nova Mon te Ver de, Nova Ubi ra tã,
Novo Ho ri zon te do Nor te, Novo Mun do, Pa ra na í ta,
Pa ra na tin ga, Pe i xo to de Aze ve do, Por to Ale gre do
Nor te, Por to dos Ga ú chos, Qu e rên cia, Ri be i rão Cas -
ca lhe i ra, San ta Car mem, San ta Te re zi nha, São Fé liz
do Ara gua ia, São José do Xin gu, Si nop, Sor ri so, Ta -
ba po rã, Ta pu rah, Ter ra Nova do Nor te, União do Sul,
Vera e Vila Rica.

Art. 2º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ex pe di rá ins -
tru ções ao Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de Mato Gros so 
para a or ga ni za ção, re a li za ção, apu ra ção, fis ca li za -
ção e pro cla ma ção do re sul ta do do ple bis ci to.

Art. 3º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 96 ,DE 2001

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
Re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 18, de 1999, de au to ria
do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que con vo ca ple -
bis ci to so bre a cri a ção do Esta do do Ara gua ia.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de  2001. –  Ma -
ria do Car mo Alves.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Apro va -
do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção
da re da ção fi nal.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
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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.
O pro je to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 97, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 1º do Re gi men to
Co mum, a re a li za ção de ses são con jun ta do Con -
gres so Na ci o nal, em data a ser mar ca da opor tu na -
men te, para ho me na ge ar o Go ver na dor Má rio Co vas,
do Esta do de São Pa u lo, fa le ci do em 6 de mar ço de
2001.

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001 –  Te o -
tonio Vi le la Fi lho

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 fe i ta a con sul ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 98,, DE 2001

Pu bli cou o Cor re io dos Esta dos e Mu ni cí pi os em 
ja ne i ro pró ximo pas sa do, pag 29, ma té ria a res pe i to
da co bran ça, via ju di ci al, pelo INSS, de R$58,232 bi -
lhões, ori un dos de dé bi tos de em pre sas de ve do ras
da Pre vi dên cia So ci al, pelo não re co lhi men to da con -
tri bu i ção do em pre ga dor.

Di an te das de nún ci as, Re que i ro, com base no §
2º do art 50, da Cons ti tu i ção Fe de ral e nos ter mos da
Lei Com ple men tar nº 105, de 2001, se jam so li ci ta das
ta das ao Se nhor Mi nis tro da Pre vi dên cia e Assis tên -
cia So ci al, atra vés do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro
So ci al, as se guin tes in for ma ções:

a) Pro ce de o  “quan tum” ci ta do na pu -
bli ca ção?

b) O INSS tem ob ti do êxi to na co bran -
ça ju di ci al da dí vi da?

c) Que pro vi dên ci as se rão to ma das
em re la ção aos dé bi tos dos en tes pú bli cos
de ve do res, com vis tas a não in vi a bi li zar os
go ver nos fu tu ros?

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001 – Se -
na dor Ro me ro Jucá.



REQUERIMENTO Nº 99, DE 2001

A Re vis ta Veja, edi ção de 17 de ja ne i ro úl ti mo,
pu bli cou ma té ria sob o tí tu lo “Uma lei pa ra gua ia”, có -
pia ane xa, em que abor da a sis te má ti ca de lei do Pa -
ra guai, que, pra ti ca men te, per mi te a le ga li za ção de
ve í cu los rou ba dos no Bra sil.

Di an te do que pa re ce, se gun do a pu bli ca ção,
uma ma ne i ra de pre ju di car os le gí ti mos pro pri e tá ri os
bra si le i ros, que são, na ver da de, le sa dos pela sis te -
má ti ca da ci ta da lei, Re que i ro, com base no § 2º do
art 50, da Cons ti tu i ção Fe de ral e nos ter mos da Lei
Com ple men tar nº 105, de 2001, se jam so li ci ta das ao
Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça, atra vés do De na tran, as
se guin tes in for ma ções:

Qu a is as pro vi dên ci as que o De na tran to mou,
ou to ma rá, a fim de de fen der os in te res ses dos pro pri -
e tá ri os de cer ca de 20.000 ve í cu los bra si le i ros que
são rou ba dos e le va dos para o Pa ra guai?

Pro ce dem os alar man tes da dos ci ta dos na Re -
vis ta Veja?

Sala das Ses sões, 15 de mar ço de 2001 – Ro -
me ro Jucá.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re -
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos re gi men ta is.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

OF. 9/2001 — Li de ran ça PSB

Bra sí lia, 15 de fe ve re i ro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te e nos ter mos

do art. 78 do Re gi men to Inter no, in di co meu nome
para in te grar as se guin tes Co mis sões:

Como Ti tu lar;
– Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia 

(CCJ)
– Co mis são de Assun to So ci a is (CAS)
Como Su plen te;
– Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa

Na ci o nal (CRE)
– Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos (CAE)
Aten ci o sa men te, – Ade mir Andra de, Lí der do

PSB.

OF.10/2001 — Li de ran ça PSB

Bra sí lia, 15 de fe ve re i ro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te e nos ter mos

do art. 78 do Re gi men to Inter no, in di co a Vos sa Exce -
lên cia o Se na dor Sa tur ni no Bra ga para in te grar as se -
guin tes Co mis sões:

Como Ti tu lar;
- Co mis são Assun tos Eco nô mi cos (CAE)
- Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa

Na ci o nal
(CRE)
Como Su plen te;
- Co mis são de Edu ca ção (CE).
- Co mis são de Infra Estru tu ra (CI)
Aten ci o sa men te, – Ade mir Andra de, Lí der do

PSB.

OF. GLPMDB nº 31/01

Bra sí lia, 14 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, te nho a hon ra de en ca -

mi nhar a Vos sa Exce lên cia os no mes dos Se na do res
in te gran tes da Ban ca da do PMDB que in te gra rão a
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos - CAE.

Ti tu la res Su plen tes
Amir Lan do Pe dro Si mon
Car los Be zer ra Iris Re zen de
Ca sil do Mal da ner Ra mez Te bet
Gil ber to Mes tri nho Tas so Ro sa do
João Alber to Sou za Re nan Ca lhe i ros
José Alen car Ger son Ca ma ta
Gil vam Bor ges Ro ber to Re quião
Ney Su as su na José Fo ga ça
Wel ling ton Ro ber to 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. – Re nan Ca lhe i ros, Lí -
der do PMDB.

OF. GLPMDB nº 32/01

Bra sí lia, 14 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, te nho a hon ra de en ca -

mi nhar a Vos sa Exce lên cia os no mes dos Se na do res
in te gran tes da Ban ca da do PMDB que in te gra rão a
Co mis são de Assun tos So ci a is – CAS.
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Ti tu la res Su plen tes
José Alen car Ca sil do Mal da ner
Ma gui to Vi le la Gil vam Bor ges
Mar lu ce Pin to Val mir Ama ral
Ma u ro Mi ran da João Alber to Sou za
Pe dro Si mon Amir Lan do

Car los Be zer ra
Alber to Sil va

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção. –  Re nan Ca lhe i ros,
Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB nº 33/01

Bra sí lia, 14 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, te nho a hon ra de en ca -

mi nhar a Vos sa Exce lên cia os no mes dos Se na do res
in te gran tes da Ban ca da do PMDB que in te gra rão a
Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia _ CCJ.
Ti tu la res    Su plen te
Ger son Ca ma ta  Mar lu ce Pin to
Ma gui to Vi le la Ca sil do Mal da ner
Iris Re zen de We el ling ton Ro ber to
José Fo ga ça João Alber to Sou za
Pe dro Si mon Car los Be zer ra
Ra mez Te bet  Amir Lan do
Ro ber to Re quião José Alen car

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB nº 034/01  

Bra sí lia, 14 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, te nho a hon ra de en ca -

mi nhar a Vos sa Exce lên cia os no mes dos Se na do res
in te gran tes da Ban ca da do PMDB que in te gra rão a
Co mis são de Edu ca ção – CE.

Ti tu la res   Su plen tes
Amir Lan do         Ma u ro Mi ran da
Ca sil do Mal da ner Pe dro Si mon
Ger son Ca ma ta Ney Su as su na
Gil vam Bor ges  José Fo ga ça
Mar lu ce Pin to  Alber to Sil va
Na bor Ju ni or Ma gui to Vi le la
Ra mez Te bet         
Val mir Ama ral       

  Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência, 
votos de apreço e consideração. – Renan
Calheiros, Líder de PMDB.

OF. GLPMDB nº  35/01 

Bra sí lia, 14 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, te nho a hon ra de en ca mi -

nhar a Vos sa Exce lên cia os no mes dos Se na do res in te -
gran tes da Ban ca da do PMDB que in te gra rão a Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal – CRE.
Ti tu la res           Su plen tes
Gil ber to Mes tri nho  Ma u ro Mi ran da
Íris Re zen de  José Alen car
João Alber to Sou za Pe dro Si mon
José Sar ney Ro ber to Re quião
Re nan Ca lhe i ros Tas so Ro sa do

Na bor Jú ni or

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Renan
Calheiros, Lí der do PMDB.

OF.GLPMDB nº 36/01

Bra sí lia, 14 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, en ca mi nhar a Vos sa

Exce lên cia os no mes dos Se na do res in te gran tes da
Ban ca da do PMDB que in te gra rão a Co mis são de
Infra-Estrutura – CI.
Ti tu la res Su plen tes
Alber to Sil va Val mir Ama ral
Car los Be zer ra Iris Re zen de
José Fo ga ça Ger son Ca ma ta
Ma u ro Mi ran da Ra mez Te bet
Na bor Jú ni or Gil ber to Mes tri nho
Ro ber to Re quião Wel ling ton Ro ber to
Tas so Ro sa do Ma gui to Vi le la

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção. – Re nan Ca lhe i -
ros, Lí der do PMDB. 

OF. GLPMDB nº 37/01  

Bra sí lia, 14 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, te nho a hon ra de en ca -

mi nhar a Vos sa Exce lên cia os no mes dos Se na do res
in te gran tes da Ban ca da do PMDB que in te gra rão a
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le – CFC.



Ti tu la res    Su plen tes
Alber to Sil va Gil bert Mes tri nho
Ney Su as su na     
Re nan Ca lhe i ros   
Tas so Ro sa do
Val mir Ama ral
Wel ling ton Ro ber to

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Renan Calheiros, 
Líder do PMDB.

Ofí cio nº 22/2001 – GLDPT

Bra sí lia-DF, 15 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia as in di ca ções
dos mem bros do Blo co Par la men tar de Opo si ção que
in te gra rão as Co mis sões Per ma nen tes da Casa.

Aten ci o sa men te, José Edu ar do Du tra, Lí der
do Blo co Par la men tar de Opo si ção.



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os ofí ci -
os li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao emi nen te Lí der José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE.) – Sr. Pre si den te, como o Se na dor Edu ar do Su -
plicy per mu tou com o Se na dor La u ro Cam pos, e eu
es tou ins cri to logo após, re ti ro a mi nha ins cri ção,
como Lí der, e fa la rei de po is dele na ins cri ção nor mal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, por ces são
do Se na dor La u ro Cam pos.

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, agra de -
ço a aten ção do Lí der José Edu ar do Du tra, pois de se -
jo aqui re gis trar o que se pas sou hoje no Con se lho de
De fe sa dos Di re i tos da Pes soa Hu ma na, pre si di do
pelo Mi nis tro da Jus ti ça, José Gre go ri, onde hou ve al -
guns fa tos im por tan tes. Tive a hon ra de es tar ali re -
pre sen tan do o Lí der do PT e do Blo co de Opo si ção.

Eu gos ta ria de re gis trar que hou ve o re la to pelo
De sem bar ga dor Ma ci el, a res pe i to de toda evo lu ção
do jul ga men to dos res pon sá ve is pelo mas sa cre de
Eldo ra do dos Ca ra jás, e fo ram apre sen ta das as me di -
das vi san do, até maio pró xi mo, ser re a li za do o pros -
se gui men to do jul ga men to. O De sem bar ga dor Ma ci el
sa li en tou al guns pro ble mas ha vi dos por oca sião do
úl ti mo jul ga men to, e isso po de rá ser cor ri gi do com as
me di das que es tão sen do anun ci a das.

O De pu ta do João Gran dão apre sen tou o re la to
do ocor ri do com o Pre fe i to de Mun do Novo, no Mato
Gros so do Sul, Hum ber to Car los Ra mos Ama duc ci.
Infe liz men te, o Pre fe i to Hum ber to Car los Ra mos
Ama duc ci, bem como o vi ce-Prefeito Cé sar Fo la dor,
vi ú vo da Srª Dor ce li na de Oli ve i ra Fo la dor, fo ram
ame a ça dos de mor te por te le fo ne mas se me lhan tes

aos que pre ce de ram ao as sas si na to da Pre fe i ta Dor -
ce li na de Oli ve i ra Fo la dor.

Qu e ro as si na lar que o Mi nis tro da Jus ti ça, ten do 
ou vi do o re la to do pró prio Pre fe i to Hum ber to Car los
Ra mos Ama duc ci, re sol veu to mar pro vi dên ci as, tan to
em ofí cio para o Go ver na dor Zeca do PT, do Esta do
do Mato Gros so do Sul, bem como ofí cio jun to à Po lí -
cia Fe de ral para que se jam to ma das as me di das ne -
ces sá ri as para pre ser var a vida do Pre fe i to e vi -
ce-Prefeito de Mun do Novo.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, eu gos ta ria de
as si na lar que, na que la re u nião, tam bém so li ci tei do
Mi nis tro da Jus ti ça, José Gre go ri, que se jam to ma das 
to das as pro vi dên ci as re la ti vas ao ob je ti vo de se pro -
mo ver o en con tro da Srª Cé lia Ma ria Var gas, que há
14 anos luta para re en con trar o seu fi lho Hugo Roz -
ner, le va do ili ci ta men te para a Fran ça por seu pai em
1986, quan do ti nha ape nas três anos e meio.

As pro vi dên ci as es tão sen do to ma das, in clu si ve 
com a co la bo ra ção do Emba i xa dor do Bra sil nos
Esta dos Uni dos, Mar cos Azam bu ja. Eu gos ta ria de in -
for mar tam bém que o Mi nis té rio da Jus ti ça e o Mi nis -
té rio de Re la ções Estran ge i ras da Fran ça in for ma ram
que bas ta a au to ri da de cen tral bra si le i ra, jus ta men te
o Mi nis té rio da Jus ti ça, con ta tar ofi ci al men te o ser vi ço 
Bu re au de l’Entraide em Ma tiè re Ci vi le et Com mer ci a -
le, do Mi nis té rio de Re la ções Estran ge i ras da Fran ça,
para pro vi den ci ar o en con tro tão im por tan te para que
a Srª Cé lia Ma ria Var gas pos sa re en con trar o seu fi lho 
Hugo Roz ner.

So li ci to, Sr. Pre si den te, que se jam trans cri tos os 
do cu men tos re la ci o na dos ao his tó ri co do caso Hugo
Roz ner e Cé lia Ma ria Var gas, para que to das as pro vi -
dên ci as se jam de vi da men te re gis tra das nos Ana is do
Se na do, bem como o do cu men to en vi a do a mim pelo
pre fe i to Hum ber to Car los Ra mos Ama duc ci, de Mun -
do Novo, re la tan do os fa tos.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM 
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do.

Con ce do a pa la vra, como Lí der do Blo co, ao Se -
na dor José Edu ar do Du tra.

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, so li ci to que V. Exª di vi da o
tem po que me res ta en tre mim e o Se na dor Ade mir
Andra de, e que me avi se para que pos sa con clu ir o
meu pro nun ci a men to de for ma a que S. Exª faça tam -
bém uso da pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A ri gor,
V. Exª tem vin te mi nu tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Então, vou gas tar dez mi nu tos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os Par ti -
dos de Opo si ção, nes ta Casa, ini ci a ram hoje for mal -
men te uma co le ta de as si na tu ras para a ins ta la ção de 
uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to. Ini ci al men te 
é uma pro pos ta dos Par ti dos de Opo si ção. Mas como
te mos dito des de o iní cio que essa ques tão das in ves -
ti ga ções so bre as de nún ci as de ir re gu la ri da des que
têm sur gi do não só na im pren sa, mas prin ci pal men te
no ple ná rio do Se na do Fe de ral, a par tir de pro nun ci a -
men tos de pes so as im por tan tes des ta Casa, como é
o caso do ex-Presidente do Con gres so, Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães e do Lí der do ma i or Par ti -
do des ta Casa, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, este é um
as sun to que in te res sa prin ci pal men te à ins ti tu i ção
Con gres so Na ci o nal. Te mos in sis ti do por vá ri as ve zes 
que o go ver no é tran si tó rio, a ins ti tu i ção é per ma nen -
te. O que está em dis cus são são as prer ro ga ti vas do
Con gres so Na ci o nal e a sua obri ga ção cons ti tu ci o nal
de fa zer essa in ves ti ga ção. 

Vi mos du ran te a se ma na ma ni fes ta ções por
par te de li de ran ças im por tan tes da base go ver nis ta
es ta be le cen do con di ções ou pro pos tas para as si na -
rem um re que ri men to de CPI; as sis ti mos às ma ni fes -
ta ções do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães de que
se fos se uma CPI am pla, para in ves ti gar to das as de -
nún ci as, ele as si na ria; ma ni fes ta ções do Pre si den te
do Con gres so Na ci o nal, Se na dor Ja der Bar ba lho, de
que se fos se uma CPI com pos ta de uma ces ta bá si ca
de ir re gu la ri da des no se tor fi nan ce i ro, ele as si na ria. O 
re que ri men to de CPI que es ta mos apre sen tan do con -
tem pla to das es sas re i vin di ca ções dos Srs. Se na do -
res. 

O nos so re que ri men to so li ci ta in ves ti ga ção so -
bre:

a) pa tro cí nio, di re to ou in di re to, de in te -
res ses pri va dos, pe ran te a ad mi nis tra ção

pú bli ca, va len do-se da qua li da de de fun ci o -
ná rio, por par te do Sr. Edu ar do Jor ge Cal -
das Pe re i ra, quan do Che fe de Ga bi ne te do
Mi nis tro de Esta do da Fa zen da e Se cre tá -
rio-Geral da Pre vi dên cia da Re pú bli ca...; 

b) pa tro cí nio, di re to ou in di re to, de in -
te res ses pri va dos, fren te à ad mi nis tra ção
pú bli ca e re ce bi men to, para si ou para ou -
tros, de di nhe i ro, ou qual quer ou tra van ta -
gem eco nô mi ca in de vi da, por par te do Sr.
Ri car do Sér gio de Oli ve i ra, quan do di re tor
do Ban co do Bra sil, para frus trar a li ci tu de
de pro ces so li ci ta tó rio, con cer nen te à de -
ses ta ti za ção da Tele Nor te Les te; 

c) li be ra ção de ver bas pú bli cas, sem a
es tri ta ob ser vân cia das nor mas per ti nen tes
a pa ga men to de pre ca tó ri os, a par tir de
1997, no âm bi to do DNER...; 

d)  con ces são de be ne fí cio, por par te
do Sr. Se cre tá rio de Co mu ni ca ção da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, o Sr. Andrea Ma ta raz -
zo, a em pre sas de pro pa gan da e pu bli ci da -
de...; 

e) retar da men to in de vi do, ou omis são
de prá ti ca de ato de ofí cio para sa tis fa ção
de in te res ses, no âm bi to do Ban co Cen tral
do Bra sil, em re la ção a ilí ci tos con tra o sis -
te ma fi nan ce i ro na ci o nal, tam bém pu ní ve is,
even tu al men te, como cri mes co muns, a sa -
ber:

– des vio na apro pri a ção de ren di men -
tos de apli ca ções fi nan ce i ras, no âm bi to do
Ban co do Esta do do Pará...;

– re mes sa ir re gu lar de di vi sas para
Ilhas Cay mam, no ano de 1994, em fa vor do 
Sr. Sér gio Ro ber to Vi e i ra da Mot ta e para as 
Ilhas Vir gens Bri tâ ni cas e Con fe de ra ção
Hel vé ti ca, em fa vor da em pre sa OAS; 

– des pe sas do Ban co Eco nô mi co S/A
a tí tu lo de con tri bu i ção para cam pa nhas ele -
i to ra is, não re gis tra das pe ran te a Jus ti ça
Ele i to ral; 

– “con tas fan tas mas“ do Ban co Ci ti -
bank S/A, na pra ça de Sal va dor, BA;

f) fra u des na des ti na ção de in cen ti vos
fis ca is, ori un dos do Fun do de Inves ti men tos
da Ama zô nia – Fi nam, em 29 em pre en di -
men tos, a par tir de 1995, no âm bi to da Su -
dam;
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g) ir re gu la ri da des em ins ta la ções por -
tuá ri as e ae ro por tuá ri as, con cer nen tes a li -
ci ta ções re la ti va men te a pro je tos de ar ren -
da men to dos tre chos por tuá ri os e a exe cu -
ção dos con tra tos, nos Por tos de Sal va dor e 
na Com pa nhia de Do cas da Ba hia e San tos, 
e na Com pa nhia Do cas do Esta do de São
Pa u lo, e na exe cu ção de ser vi ços de en ge -
nha ria no Por to de Ju a ze i ro, bem como na
am pli a ção do Ae ro por to Luiz Edu ar do Ma -
ga lhães, no âm bi to da Infra e ro, con so an te
au di to ri as efe tu a das pelo Tri bu nal de Con tas 
da União.

Na se ma na pas sa da, to ma mos co nhe ci men to
de uma nota as si na da pe los Lí de res dos Par ti dos go -
ver nis tas com as sen to nes ta Casa.

A nota diz que os lí de res são a fa vor de in ves ti -
ga ções ”pe los ins tru men tos le ga is e de mo crá ti cos“ –
como se uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to não 
fos se um ins tru men to le gal e de mo crá ti co.

Alguns di zem que o Bra sil não é mais o mes mo,
por que es ta mos ven do um juiz na ca de ia, es ta mos
ven do em pre sá ri os na ca de ia e es ta mos ven do um
ex-Senador na ca de ia. Re al men te esse é um exem plo 
con cre to de que o Bra sil não é mais o mes mo. Mas
por quê? Qual ins tru men to vi a bi li zou que es sas pes -
so as hoje es ti ves sem na ca de ia? O Mi nis té rio Pú bli co 
vi nha in ves ti gan do a cons tru ção da obra do TRT de
São Pa u lo des de 1994. É des sa data uma re pre sen ta -
ção fe i ta pelo De pu ta do Gi o van ni Qu e i roz, do Pará,
ou seja: em 1994. 

A par tir de quan do as in ves ti ga ções re al men te
to ma ram pé e a par tir de quan do cons ti tu í ram-se ele -
men tos para com pro var a cul pa bi li da de das pes so as
que es tão pre sas? A par tir da ins ta la ção da Co mis são 
Par la men tar de Inqué ri to que in ves ti gou ir re gu la ri da -
des no Po der Ju di ciá rio. Isso sig ni fi ca que o Mi nis té rio 
Pú bli co é ine fi ci en te? Não, Sr. Pre si den te. Sig ni fi ca
que a CPI é o ins tru men to mais efi caz para fa zer essa
in ves ti ga ção. Sa be mos a di fi cul da de que o Mi nis té rio
Pú bli co tem para ob ter do cu men tos, por exem plo, do
Ban co Cen tral. Essa di fi cul da de acon te ce tam bém
com re la ção a CPIs. Mas as CPIs con se guem os do -
cu men tos, por que, en quan to elas es tão ins ta la das,
se o Ban co Cen tral de mo ra a man dar os do cu men tos, 
os Se na do res e os De pu ta dos têm esta tri bu na, têm a 
im pren sa, têm a te le vi são para de nun ci ar que o Ban -
co Cen tral não está en ca mi nhan do os re que ri men tos
so li ci ta dos pela CPI. Por isso as CPIs são ins tru men -
tos mu i to mais efi ca zes, rá pi dos e com as con se qüên -
ci as e os re sul ta dos que es ta mos ven do ago ra: os

acu sa dos, com pro vas subs tan ci a is, de vin cu la ção
com a mal fa da da obra do TRT de São Pa u lo, es tão na 
ca de ia. O Mi nis té rio Pú bli co, com base nos do cu men -
tos con se gui dos pela CPI e nas pro vas apu ra das pela 
CPI, de for ma mu i to com pe ten te, pe diu a pri são pre -
ven ti va des sas pes so as. Con se guiu tam bém que o
Po der Ju di ciá rio de ter mi nas se a pri são pre ven ti va de -
las. 

Por tan to, é uma fa lá cia as Li de ran ças do Go ver -
no di ze rem que as co i sas já es tão sen do in ves ti ga das 
e que o Con gres so não pre ci sa fa zer isso. A Cons ti tu i -
ção dá ao Con gres so Na ci o nal a prer ro ga ti va de fis -
ca li za ção e de in ves ti ga ção. A his tó ria tem de mons -
tra do que, quan do se ins ta la uma Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to, os seus tra ba lhos, os seus do cu -
men tos con tri bu em para agi li zar os in qué ri tos no Mi -
nis té rio Pú bli co e para agi li zar os pro ces sos no Po der
Ju di ciá rio.

Essa é, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
pro pos ta apre sen ta da pe los Par ti dos de Opo si ção,
que en ten de mos de ve ria ser uma pro pos ta as su mi da
pelo con jun to do Con gres so Na ci o nal, até em le gí ti -
ma de fe sa, pois o Pre si den te da Re pú bli ca pode di zer 
à im pren sa que ins ta lar CPI é des le al da de, que CPI
de ses ta bi li za. Aliás, es sas de cla ra ções se cho cam
fron tal men te com a pró pria bi o gra fia do Pre si den te da 
Re pú bli ca. Algu mas de cla ra ções como essa eram fe i -
tas pela di ta du ra mi li tar, con tra ele in clu si ve, que era
opo si ci o nis ta na épo ca. A pro pó si to, já re gis tra mos
aqui dis cur sos que ele fez en ca mi nhan do pe di dos de
ins ta la ção de CPIs mu i to mais am plas do que essa
que es ta mos pro pon do.

Enten de mos que o Con gres so Na ci o nal, ao ins -
ta lar essa Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, es ta rá
agin do em le gí ti ma de fe sa da Insti tu i ção, em le gí ti ma
de fe sa de to dos os mem bros des ta Casa, para ga ran -
tir as prer ro ga ti vas, ins cri tas na Cons ti tu i ção, des ta
Casa e de to dos nós De pu ta dos e Se na do res.

O re que ri men to está fe i to, está pron to e es ta -
mos co le tan do as si na tu ras. Qu e re mos ver ago ra
aque les que dis se ram que só as si na ri am se a in ves ti -
ga ção fos se am pla, ge ral e ir res tri ta. Qu e re mos ver
ago ra se vão as si nar ou não. Qu e re mos ver ago ra
aque les que as si na ri am so men te se fos se uma CPI
para in ves ti gar to das as ir re gu la ri da des do Ban co
Cen tral, e não só em re la ção ao Ban pa rá, mas tam -
bém em re la ção à con ta OAS, con ta no City Bank etc.
Va mos ver se re al men te vão as si nar ou se foi ape nas
bra va ta, fa lá cia ou de mons tra ção de ci nis mo por par -
te da que les que acu sam os ou tros, mas que não que -
rem re al men te que se jam in ves ti ga das suas acu sa -
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ções, por que têm medo de que as acu sa ções que
eles fa zem aca bem vol tan do para eles pró pri os.

É, por tan to, obri ga ção do Con gres so Na ci o nal
fa zer essa in ves ti ga ção.

Era, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o co -
mu ni ca do que eu gos ta ria de fa zer à Casa nes te mo -
men to.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra, como Lí der, ao Se na dor Ade mir Andra -
de. S. Exª dis põe de vin te mi nu tos para o seu pro nun -
ci a men to.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. 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,
como Lí der do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, te nho par -
ti ci pa do ati va men te de to dos os en ten di men tos com o 
PT, com o PDT, com o PCdoB, com o PPS, com o PL,
que tam bém se com pro me teu a as si nar a CPI. Aliás,
Se na dor José Edu ar do Du tra, já ouvi di zer que o PL
está mu dan do de po si ção, está vol tan do para o Go -
ver no. Ouvi esse co men tá rio hoje de uma li de ran ça
ex pres si va do PSDB, que o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, atra vés do ofe re ci men to de car -
gos, es ta ria co op tan do, tra zen do para as suas hos tes
tam bém o PL, que, nos úl ti mos sete ou oito me ses,
tem es ta do ao lado da Opo si ção, tem es ta do numa
po si ção de in de pen dên cia com re la ção ao Go ver no
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ade mir Andra de, peço per mis são a V. Exª para in ter -
rom pê-lo e di zer que, na ver da de, hou ve uma di vi são
do tem po en tre V. Exª e o Se na dor José Edu ar do Du -
tra.

A nos sa ses são, como sabe V. Exª, que foi Vi -
ce-Presidente da Casa, se en cer ra rá às 14 ho ras.
Então, co mu ni co a V. Exª que terá ain da 10 mi nu tos
para con clu ir a sua ora ção.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agra -
de ço a V. Exª.

Qu e ro en ten der ago ra, Se na dor José Edu ar do
Du tra, a sin ce ri da de dos que aqui fa zem de nún ci as.
Essa é a hora da ver da de. De i xa mos de lado a CPI
an ti ga, que ha vía mos pro pos to no ano pas sa do, es ta -
mos pro pon do uma nova CPI, ex tre ma men te am pla,
en glo ban do to das as de nún ci as que es tão sen do fe i -
tas, in clu si ve pela base do Go ver no. Não se pode ne -
gar a exis tên cia de fa tos de ter mi na dos, exi gi dos pela
Cons ti tu i ção Fe de ral para a cri a ção de uma Co mis -
são Par la men tar de Inqué ri to. Ago ra que ro ver a sin -
ce ri da de da que les que aqui fi ze ram de nún ci as, tan to

de um lado quan to do ou tro, tan to do lado do PMDB
quan to do PFL. A pro pos ta de cri a ção de uma CPI
está aí, en glo ba fa tos que já ha vía mos le van ta do no
pas sa do e fa tos no vos de acu sa ções tra zi das pelo
PMDB a Mi nis tros, a di ri gen tes po lí ti cos do PFL, e
acu sa ções tra zi das por di ri gen tes do PFL a Mi nis tros
e a di ri gen tes de es ta ta is ou em pre sas de eco no mia
mis ta co man da das pelo PMDB. Ago ra, que ro ver
onde está a sin ce ri da de da que les que aqui fi ze ram as 
de nún ci as. O re que ri men to de cri a ção da CPI está aí.
Hoje, hou ve uma fila de De pu ta dos para as si na rem
esse re que ri men to. Não sei quan tas as si na tu ras já fo -
ram co lhi das. Vou sa ber ago ra. A opi nião pú bli ca vai
en ten der a sin ce ri da de da que les que, efe ti va men te,
de nun ci am com co ra gem de apu rar ou ape nas de -
nun ci am para di vi dir es pa ços no âm bi to do po der,
mas não que rem apu rar nada.

V. Exª tem toda a ra zão, Se na dor José Edu ar do
Du tra, e te nho dito aqui: os Po de res cons ti tu í dos des -
te País não têm che ga do a lu gar al gum, como tam -
bém não têm co lo ca do nin guém na ca de ia. Os la -
drões es tão aí. Os Ban cos fa li ram, fo ram so cor ri dos
pelo Pro er, e nin guém foi pre so – ape sar de o Pre si -
den te ter dito que co lo ca ria os in fra to res na ca de ia. A
Jus ti ça não fun ci o na no ter ri tó rio na ci o nal. O Po der
Ju di ciá rio não fun ci o na no Bra sil, até pe las leis que
são apro va das – tam bém nos cul pam por es sas leis
que fa vo re cem os cri mes do co la ri nho bran co, que
per mi tem que es ses la drões fi quem fora das ca de i as
–, pe las di fi cul da des de le gis la ção. Cada juiz in ter pre -
ta a lei como acre di ta que deve. O fato con cre to é que
ne nhum Po der fun ci o na nes te País, nem a pro mo to -
ria. Enfim, não co nhe ço um Po der que fun ci o ne a con -
ten to, no sen ti do de fa zer jus ti ça como deve ser fe i ta.

Por tan to, as CPIs e, aci ma de las, Se na dor José
Edu ar do Du tra, a im pren sa na ci o nal que co lo ca ram
de ter mi na das pes so as na ca de ia. É o po der da im -
pren sa, é o po der da opi nião pú bli ca – que tam bém
as si mi la aqui lo que a im pren sa di vul ga – que fa zem
com que che gue mos aos fa tos e, con se qüen te men te, 
que haja uma ação do Go ver no, uma atu a ção dos Po -
de res cons ti tu í dos, no sen ti do de man da rem al guns
la drões para a ca de ia. No en tan to, em ge ral, essa re a -
ção tem par ti do da CPI, que tem uma am pla co ber tu -
ra da im pren sa e, por tan to, uma cer ta con se qüên cia.

Por tan to, os Se na do res, os De pu ta dos Fe de ra is 
têm o de ver, têm a obri ga ção, se fo rem ho nes tos, se
fo rem cor re tos, se fo rem di re i tos, se qui se rem re al -
men te que os fa tos se jam apu ra dos, se não ti ve rem
nada a es con der, de as si nar esse re que ri men to pe -
din do a cri a ção CPI, de fa zer com que ela se ins ta le e
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fun ci o ne. E isso não é tra i ção aos in te res ses da Pá -
tria, não é pre ju di car a eco no mia bra si le i ra, como di -
zia o pró prio Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, 
tan tas ve zes ci ta do aqui por V. Exª. É pena que Sua
Exce lên cia mude tan to.

Espe ro que se ja mos vi to ri o sos nes sa luta, por -
que é isso que in te res sa à so ci e da de bra si le i ra.

Qu e ro, ra pi da men te, tra tar de duas ques tões,
an tes de en cer rar o meu pro nun ci a men to. Pri me i ro,
Sr. Pre si den te, que ro dar ciên cia à Casa de que está
as su min do hoje, dia 15 de mar ço, às 16 ho ras e 30
mi nu tos, no Au di tó rio Emí lio Ri bas, na sede do Mi nis -
té rio da Sa ú de, a nova di re to ria da União Na ci o nal
dos Au di to res do SUS. Tra ta-se de um gru po de apro xi -
ma da men te 800 fun ci o ná ri os, que fis ca li za a apli ca ção
de re cur sos da or dem de R$21,5 bi lhões no se tor de sa -
ú de em nos so País. Eles ti ve ram al gu mas di fi cul da des
até mes mo nes te Go ver no, por que hou ve en fra que ci -
men to do seu tra ba lho e au men to de pres tí gio das fis ca -
li za ções dos Esta dos, onde se faz mu i ta po lí ti ca com o
Sis te ma Úni co de Sa ú de. Aliás, des ti na-se mu i to mais
di nhe i ro a fa vor do se tor pri va do do que do se tor pú bli co. 
O se tor pri va do re ce be a gran de ma i o ria de re cur sos
des ti na dos à sa ú de no nos so País.

Esses com pa nhe i ros que es tão as su min do hoje 
têm tido, nes ta Casa, o meu apo io e do Se na dor Tião
Vi a na; têm tido a con si de ra ção do pró prio Mi nis tro
José Ser ra que aten deu aos nos sos ape los e com pre -
en deu al guns er ros que es ta vam sen do co me ti dos na
re mon ta gem da sua es tru tu ra. S. Exª nos aten deu e
que es pe ro con ti nue re for çan do esse tra ba lho.

Aliás, te nho consi de ra ções fa vo rá ve is à atu a ção
do Mi nis tro José Ser ra fren te ao Mi nis té rio da Sa ú de.
Elo gio a sua ati tu de com re la ção à fa bri ca ção dos re mé -
di os con tra AIDS, a sua ati tu de a fa vor dos ge né ri cos, a
sua ati tu de e a sua de fe sa no sen ti do de pro i bir a pro pa -
gan da do fumo em nos so País e es pe ro que, em bre ve,
o nos so Con gres so Na ci o nal pos sa tam bém pro i bir a
pro pa gan da de be bi das al cóo li cas. Essas são co i sas
que os pa í ses ci vi li za dos do mun do não per mi tem, e o
Bra sil não pode per ma ne cer atra sa do di an te da ga nân -
cia des sas indús tri as que se pre o cu pam mu i to pou co
com a sa ú de do povo, mas mu i to mais com seus lu -
cros e com as suas ne ces si da des.

Por tan to, cre io que o Mi nis tro José Ser ra tem
con tri bu í do para trans for ma ções ex tre ma men te im -
por tan tes nes se cam po que co man da, como as que
ci tei aqui, en tre ou tras ati tu des. Inclu si ve, pre ten do
es tar pre sen te na pos se dos com pa nhe i ros hoje, que
têm ain da, re i vin di ca ções a se rem fe i tas.

Sr. Pre si den te, que ro que se jam da das como li -
das as re i vin di ca ções da ca te go ria.

Fi na li zan do, tra ta rei do as sun to que re al men te
me trou xe à tri bu na, que é a per ma nen te in co e rên cia
do Go ver no Fer nan do Hen ri que, que pas so a de -
mons trar de ma ne i ra bas tan te cla ra.

Este é um Go ver no que ven de tudo: já ven deu o
sis te ma de te le co mu ni ca ções, as mi ne ra do ras, as si -
de rúr gi cas, todo o sis te ma de for ne ci men to de ener -
gia dos Esta dos bra si le i ros, ex ce to os do Ama pá e
Pa ra ná – tal vez de dois ou três Esta dos ain da não te -
nham sido ven di dos -, os ban cos de to dos Esta dos
bra si le i ros. E tudo isso a tro co de nada, por que o di -
nhe i ro que pe gou por es sas ven das não ser viu para
ab so lu ta men te nada. Ago ra quer ven der as hi dre lé tri -
cas bra si le i ras. E o in te res san te é que ele ven de com
to das as fa ci li da des, com fi nan ci a men to de re cur sos
do BNDES, com cré di tos sub si di a dos – como so cor -
reu os ban que i ros com o Pro er -, mas é in te res san te
que o Go ver no não ven de aqui lo que re al men te de ve -
ria ven der, ou seja, as em pre sas do Go ver no que dão
pre ju í zo. E tra go um ofí cio inu si ta do, ina cre di tá vel, do
ad mi nis tra dor da Usi na Pa cal, no Esta do do Pará.
Essa é uma usi na para pro du ção de açú car e de ál co -
ol, que foi ins ta la da na Tran sa ma zô ni ca, no Mu ni cí pio
de Me di ci lân dia, há cer ca de 20 anos, ain da no re gi -
me mi li tar, para es ti mu lar os pro du to res da re gião a
esse tipo de in dus tri a li za ção; foi uma in dús tria ban ca -
da pelo Go ver no. Os pro du to res fo ram alo ca dos para
lá para pro du zi rem cana e há 20 anos es tão lá tra ba -
lhan do e pro du zin do.

Ago ra, re cen te men te, o Sr. Her cí lio Auto Neto
man da um ofí cio ao Sr. Edu ar do Fe li zar do, que é o
Pre si den te da Asso ci a ção dos Pro du to res. Sr. Pre si -
den te, veja o ab sur do:

Co mu ni ca mos que o Con se lho Di re tor
do INCRA de ci diu pela de sa ti va ção do
PACAL a par tir do dia 20 de de zem bro de
2000, nos ter mos da Re so lu ção nº 11, de 24 
de mar ço de 2000, pu bli ca da no Diá rio Ofi -
ci al da União de 5 de abril de 2000.

Afi an ça mos que a sa fra 2000/2001
será a úl ti ma ad mi nis tra da e ge ren ci a da
pela Au tar quia.

Por tan to, o Incra não tem in te res se em
pros se guir com fu tu ras mo a gens de ca -
na-de-açúcar ou qual quer ati vi da de re fe ren te
ao em pre en di men to PACAL, man ti da ape nas
a co mer ci a li za ção de pro du tos e guar da e
con ser va ção dos bens pa tri mo ni a is.
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Sem mais, apro ve i to a opor tu ni da de
para apre sen tar-lhes pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço a V. 
Exª que con clua o seu dis cur so, pois es ta mos no fi nal
do ex pe di en te.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Vou
con clu ir, Sr. Pre si den te.

O que en ten de mos como ab sur do é uma de ci -
são como essa, sem di zer o que os pro du to res vão fa -
zer, sem de fi nir que in de ni za ções se rão pa gas, sem
de fi nir que tipo de aju da eles dão para que os pro du -
to res pas sem, em vez de plan tar cana, a plan tar ca -
cau, café, ou ou tro tipo de pro du to. O que vai fa zer
com a usi na? Então, veja bem, o Go ver no não con se -
guiu pri va ti zar a Usi na Pa cal. Por quê? Por que o Go -
ver no só quer ven der aqui lo que dá lu cro. Aliás, os
gran des em pre en de do res só que rem com prar aqui lo
que dá lu cro e a pre ço de ba na na. Essa é uma de -
mons tra ção cla ra da in co e rên cia do Go ver no, e es ta -
mos aqui a exi gir do Go ver no Fe de ral, do Mi nis té rio
da Re for ma Agrá ria e do Incra uma ação res pon sá vel
di an te do di re i to des sas pes so as; caso con trá rio, va -
mos às bar ras da Jus ti ça, ape sar de to das as di fi cul -
da des que ela tem, para lu tar pelo di re i to des sas pes -
so as, que fo ram le va das para Me di ci lân dia, para a
Tran sa ma zô nia, para pro du zir ca na-de-açúcar e, ago -
ra, es tão sen do aban do na das sem que o Go ver no
lhes dê um des ti no ou uma di re ção. O Go ver no pre ci -
sa de fi nir-se. Se quer aca bar com a Usi na Pa cal, se
não con se gue ven dê-la ou pri va ti zá-la, que pelo me -
nos dê a es sas pes so as um novo des ti no. Elas têm
esse di re i to, o Go ver no tem essa obri ga ção com elas,
e é isso que es pe ra mos que acon te ça.

Vol ta rei à tri bu na des ta Casa, Sr. Pre si den te, ou -
tras ve zes para tra tar do mes mo as sun to. Não va mos
per mi tir que os pro du to res de Me di ci lân dia se jam aban -
do na dos, como es ta mos ven do acon te cer ago ra.

Re gis tro, in clu si ve, a pre sen ça de al guns dos di -
ri gen tes das en ti da des da Usi na Pa cal, que es tão
hoje nes te ple ná rio.

Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Srs.
Se na do res Sér gio Ma cha do, Mo re i ra Men des, a Sra.
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, e os Srs. Se na do res 
Car los Pa tro cí nio, Ro me ro Jucá, Ri car do San tos e
João Alber to Sou za 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.

As ins cri ções dos Srs. Se na do res para a ses são 
da pró xi ma se gun da-feira, dia 19, dar-se-ão na for ma
do art. 17, § 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta é uma se ma na
da ma i or im por tân cia para mi lhões e mi lhões de bra si le -
i ros que apren de rem, nos úl ti mos dez anos, a ver seus
di re i tos res pe i ta dos. Nas co me mo ra ções do Dia do
Con su mi dor, na pró xi ma quin ta-feira, há duas im por tan -
tes con quis tas a se rem ce le bra das: o avan ço da no ção
de ci da da nia en tre os bra si le i ros e os dez anos de vi -
gên cia do Có di go de De fe sa do Con su mi dor.

Em 1976 sur gia o pri me i ro ór gão de de fe sa do
con su mi dor, o Pro con-SP, pro pos to a ori en tar, no âm -
bi to ad mi nis tra ti vo, o con su mi dor que ti nha dú vi das
ou pro ble mas nas re la ções de con su mo. Em 11 de se -
tem bro de 1990, nas cia o Có di go de De fe sa do Con -
su mi dor, para re gu la men tar os arts 5º e 48 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral de 1988. Seis me ses de po is, o Có di go
en tra va em vi gor, na mes ma se ma na em que se co -
me mo ra o Dia do Con su mi dor.

Assu mo, por tan to, hoje, a Tri bu na des ta Casa
para fes te jar o ani ver sá rio des te im por tan te ins tru -
men to le gal, for te ali a do, prin ci pal men te, das po pu la -
ções me nos fa vo re ci das, que tra di ci o nal men te têm
me nos re cur sos para fa zer va ler seus di re i tos.

De po is do Có di go, a his tó ria das re la ções de
con su mo no Bra sil so freu uma re vo lu ção e ser viu
para dar ma i or for ça ao tra ba lho dos ór gãos de de fe sa 
do con su mi dor. O có di go ga ran te ao con su mi dor o di -
re i to de luta pela ci da da nia e a in for ma ção com ple ta,
a qua li da de e a se gu ran ça do pro du to ou ser vi ço que
está ad qui rin do.

Entre as ga ran ti as mais im por tan tes tra zi das
pela nova le gis la ção, es tão a obri ga ção das em pre -
sas de fa zer re call de pe ças de fe i tu o sas ou que po -
nham em ris co o con su mi dor; o com ba te à pu bli ci da -
de en ga no sa; a anu la ção de cláu su las con tra tu a is
con si de ra das abu si vas; o es ta be le ci men to do teto de
2% para mul tas dos ina dim plen tes e a pos si bi li da de
de an te ci par a li qui da ção do dé bi to com re du ção pro -
por ci o nal de ju ros e de ma is acrés ci mos.

Antes do sur gi men to do Có di go, a úni ca sa í da
do con su mi dor era pe dir au xí lio ao Esta do para re sol -
ver pro ble mas na re la ção com co mer ci an tes, ven de -
do res ou for ne ce do res de pro du tos e ser vi ços. De po is 
da cri a ção des ta le gis la ção, o con su mi dor pas sou a
se sen tir mais se gu ro para re a li zar uma com pra, pois
ele sabe que exis te uma lei que lhe pre ser va os di re i -
tos de ci da dão, caso o pro du to ou ser vi ço não sa tis fa -
ça os seus de se jos.
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O con su mi dor pôde de sen vol ver uma cons ciên -
cia so bre seus di re i tos e dá im por tân cia às leis que
per mi tem com prar um pro du to com mais ga ran ti as e
ser me lhor aten di do, ao es ta be le cer re gras e pra zos
para tro ca, en tre ga e ga ran tia de pro du tos.

Entre as prin ci pa is re cla ma ções que apa re ce -
ram de po is do sur gi men to do Có di go, po de mos des -
ta car ca sos em que o con su mi dor bri gou na Jus ti ça
con tra con tra tos im per fe i tos, ser vi ços não cum pri dos, 
cor te de ser vi ços es sen ci a is, pro ble mas com ser vi -
ços pres ta dos, além de tro ca de pro du tos com de fe i -
tos, pro pa gan da en ga no sa, pro ble mas com pra zos de 
ga ran tia e pra zos de va li da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma con -
se qüên cia ló gi ca do sur gi men to do Có di go de De fe sa
do Con su mi dor foi, tam bém, uma me lhor pro te ção à
sa ú de, qua li da de e se gu ran ça do con su mi dor com re -
la ção ao pro du to ou ser vi ço ad qui ri do. Hoje em dia, o
con su mi dor di fi cil men te é en ga na do!

O Có di go ain da ser viu para am pli ar os ser vi ços
de aten di men to ao con su mi dor ofe re ci dos pe las em -
pre sas. Estes de par ta men tos au xi li am as com pa nhi -
as a de fi nir o per fil de seus con su mi do res e a me lho -
rar a qua li da de de seus pro du tos. A pri o ri da de das
em pre sas mu dou de foco, pas sou a ser a de um bom
aten di men to e pôs fim ao con fron to his tó ri co com o
con su mi dor. Com isso, di mi nu iu a fra gi li da de do con -
su mi dor fren te aos for ne ce do res.

Tal vez, a gran de li ção que a nova le gis la ção te nha
dado aos em pre sá ri os foi a pre ven ção aos er ros e ar bi -
tra ri e da des no tra ta men to ao con su mi dor, pois o có di go
es ta be le ce pe na li da des cri mi na is e mul tas para as em -
pre sas que não obe de cem suas re gras. As mul tas pre -
vis tas no có di go va ri am de R$ 300,00 a R$ 3 mi lhões.

No cam po le gal, o có di go fa ci li tou o tra ba lho das
ins ti tu i ções na ela bo ra ção de pro ces sos e ações cí ve is
a fa vor do con su mi dor. O Po der Ju di ciá rio, sem dú vi da,
apren deu a apli car o có di go em fa vor do con su mi dor.

Atu al men te, há vá ri as de ci sões fa vo rá ve is que
vi ra ram ju ris pru dên cia. Escri tó ri os de ad vo ca cia e
em pre sas pri va das in ves ti ram na área para qua li fi car
os pro fis si o na is de Di re i to na área do con su mo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sa be mos
que, nes tes dez anos, o sal do é ex tre ma men te po si ti vo,
mas te mos de ad mi tir que o aper fe i ço a men to das re fe ri -
das re gras re quer um tra ba lho cons tan te. Tal vez fos se
in di ca da a ela bo ra ção de uma po lí ti ca na ci o nal de de fe -
sa des ses di re i tos e de uma po lí ti ca de fo men to à cri a -
ção de mais Orga ni za ções Não-Governamentais.

Não há, por exem plo, um re gis tro de quan tas
ins ti tu i ções, exa ta men te, exis tem no País nem in for -

ma ções quan to à ido ne i da de de las. Só há es ti ma ti -
vas...

De acor do com o De par ta men to de Pro te ção e
De fe sa do Con su mi dor (DPDC), ór gão do Mi nis té rio da
Jus ti ça, atu al men te são 27 Pro cons es ta du a is e cer ca
de 600 mu ni ci pa is. Des ses, três fun ci o nam como Pro -
mo to ri as de De fe sa do Con su mi dor – um no meu es ta -
do, o Ce a rá e dois no Acre e Pi a uí – e um como De le ga -
cia de De fe sa do Con su mi dor – em Ro ra i ma.

Sa be mos que este pro ble ma afe ta mais os mu -
ni cí pi os me no res. De acor do com o Pre si den te do
Insti tu to Bra si le i ro de Po lí ti ca e De fe sa do Con su mi -
dor, há 5.500 ci da des sem re pre sen ta ção de ne nhum
ór gão de de fe sa do con su mi dor e isso, No bres Se na -
do ras e Se na do res, in frin ge o Có di go!

Para sis te ma ti zar e con tro lar a apli ca ção do
CDC, sa be mos que o Go ver no Fe de ral es tu da a cri a -
ção de uma agên cia na ci o nal re gu la do ra, ini ci a ti va
que con ta com meu apo io como Lí der do PSDB no
Se na do Fe de ral. O an te pro je to de lei que pro põe sua
cri a ção está em dis cus são na Casa Ci vil.

Na mi nha opi nião, a fu tu ra agên cia de ve ria ter o
pa pel de sis te ma ti zar uma po lí ti ca na ci o nal para esta
área. Espe ra mos que o Go ver no Fe de ral dê voz, cada 
vez mais, à so ci e da de ci vil, atra vés de ONGs como o
Fó rum Na ci o nal de Enti da des Ci vis de De fe sa do
Con su mi dor, cri a do em 1998, que re pre sen ta as as -
so ci a ções pri va das, con gre gan do atu al men te 24 en ti -
da des de 12 Esta dos.

Há di ver sas de las no País. Algu mas ori en tam o
ci da dão nas dú vi das de con su mo, ou tras atu am ape -
nas no se tor fi nan ce i ro – como a Asso ci a ção Bra si le i -
ra do Con su mi dor (ABC) e a Pró-Consumer. A ma i o -
ria atua como ori en ta do ra e, em caso de não ne go ci a -
ção en tre as par tes, en tra com ação ju di ci al. Há tam -
bém en ti da des, como a Asso ci a ção de Pro te ção e
Assis tên cia aos Di re i tos da Ci da da nia e do Con su mi -
dor (Apa dic), que re pre sen tam o con su mi dor ape nas
na es fe ra ju di ci al.

Enfim, são tan tas as ações que as idéi as ou sa -
das são sem pre bem-vindas. Para me lho rar o qua dro
de de sin for ma ção de al guns seg men tos da po pu la -
ção, os Pro cons já cri a ram o Pro gra ma de De fe sa do
Con su mi dor, para edu car para o con su mo alu nos de
es co las mu ni ci pa is do Esta do. E o Mi nis té rio da Edu -
ca ção de ci diu, no fim do ano pas sa do, in clu ir essa
dis ci pli na na rede pú bli ca do País.

Nes se pe río do, este con jun to de leis, ino va do -
ras mes mo a ní vel mun di al, pro mo veu uma me lho ra
nas re la ções de con su mo. Os ór gãos de de fe sa do
con su mi dor trans for ma ram o con jun to de re gras do
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có di go numa fer ra men ta diá ria de de fe sa con tra os
abu sos pra ti ca dos.

O Có di go de De fe sa do Con su mi dor, de po is da
Cons ti tu i ção Bra si le i ra de 1988, é, hoje, o prin ci pal
ins tru men to de trans for ma ção dos va lo res da ci da da -
nia. E se tor nou es sen ci al para a luta pela éti ca nas
re la ções de con su mo.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro nes te mo -
men to re gis trar que na se ma na pas sa da, mais pre ci -
sa men te no úl ti mo dia oito (08) de mar ço, a mais an ti -
ga Au tar quia do Bra sil, o De par ta men to Na ci o nal de
Pro du ção Mi ne ral – DNPM, co me mo rou seus 67
anos. Cri a da em 1934, vin cu la do na que la épo ca ao
Mi nis té rio da Agri cul tu ra, esta au tar quia en glo ba va o
Ser vi ço Ge o ló gi co e Mi ne ra ló gi co, o Ser vi ço de
Águas e o La bo ra tó rio Cen tral.

Um se tor des co nhe ci do até en tão, a mi ne ra ção,
pro du ziu re sul ta dos e aos pou cos nos sas re ser vas
mi ne ra is, de mons tran do a po ten ci a li da de de nos so
sub so lo, ala van ca ram o de sen vol vi men to ge ran do
em pre gos e vi a bi li zan do a in dus tria na ci o nal.

Ao lon go de seus 67 anos de exis tên cia, o
DNPM foi o em brião para que di ver sos ou tros ór gãos
e em pre sas fos sem cri a das. E cha mo a aten ção para
a re le vân cia his tó ri ca, a po si ção es tra té gi ca e a gran -
de za de mu i tas des tas em pre sas e des tes ór gãos,
den tre os qua is des ta ca mos: A Pe tro bras, onde o pri -
me i ro poço que pro du ziu óleo no Bra sil, em Lo ba to na 
Ba hia, foi per fu ra do pelo DNPM; a Com pa nhia Vale
do Rio Doce, de qua li da de in ter na ci o nal re co nhe ci da
mun di al men te; o Pro je to RADAM Bra sil, pi o ne i ro nos
anos se ten ta pelo sen so ra men to re mo to por Ra dar; a
CPRM – Ser vi ço ge o ló gi co do Bra sil e inú me ras com -
pa nhi as es ta du a is de mi ne ra ção.

Vê-se por tan to, que nes tes 67 anos de exis tên -
cia, o De par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral –
DNPM , acu mu lou uma gran de quan ti da de de re le -
van tes ser vi ços pres ta dos à so ci e da de e con ti nua co -
la bo ran do em to das as uni da des da fe de ra ção, a con -
tro lar o aces so ao Pa tri mô nio Mi ne ral Bra si le i ro, ze -
lan do para que o seu apro ve i ta men to re sul te em be -
ne fí ci os para toda a so ci e da de.

Suas atri bu i ções, tão cris ta li nas na Cons ti tu i -
ção, es ta be le ce que os bens mi ne ra is são per ten cen -
tes à União e que por meio de au to ri za ção, con ces -
são, per mis são ou li cen ça, é per mi ti do sua ex plo ra -
ção eco nô mi ca por em pre sas or ga ni za das sob as leis 
do País ou di re ta men te por ór gãos pú bli cos.

Ao De par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral
– DNPM – cabe a con ces são e ou tor ga dos tí tu los, além 
da fis ca li za ção das ati vi da des de ex tra ção de to dos os
bens mi ne ra is, exi gin do que es tas ati vi da des de ex plo -
ra ção se jam re a li za das de for ma sus ten ta da, ob ten -
do-se o má xi mo de apro ve i ta men to das ja zi das, sem
com pro me ter as dis po ni bi li da des para as ge ra ções fu -
tu ras, nem ca u san do da nos e pre ju í zos am bi en ta is.

Ao fis ca li zar e con tro lar o aces so das em pre sas
às ja zi das, uma das ta re fas mais im por tan tes do
DNPM é man ter as con di ções para que pre va le çam
as leis de mer ca do, as se gu ran do a li vre con cor rên cia
e evi tan do a for ma ção de car téis. Por meio des te pro -
ce di men to, o DNPM evi ta que al guns gru pos em pre -
sa ri a is, bus can do lu cros ele va dos, ten tam às ve zes
exer cer o con tro le so bre um gran de nú me ro de ja zi -
das e as sim im pe dir a en tra da de con cor ren tes no
mer ca do.

Nes te mo men to, pois, em que o DNPM com -
ple ta 67 anos, é mis ter de fen der o seu for ta le ci men -
to como en ti da de pú bli ca es sen ci al para a de fe sa
dos in te res ses na ci o na is no âm bi to de uma po lí ti ca
de apro ve i ta men to de nos sos re cur sos mi ne ra is,
bem como a cons tru ção, em seu âm bi to, de uma po -
lí ti ca de ta len tos hu ma nos ade qua da aos de sa fi os a
que se pro põe.

Qu e ro nes ta opor tu ni da de pa ra be ni zar, na pes -
soa seu Di re tor-Geral, Dr. João dos Reis Pi men tel, a
to dos os ser vi do res do De par ta men to Na ci o nal de
Pro du ção Mi ne ral – DNPM, este qua dro ex pe ri en te
com pos to por seus ab ne ga dos eco no mis tas, téc ni cos 
em mi ne ra ção, geó lo gos e en ge nhe i ros de mi nas,
pelo re le van te tra ba lho que o DNPM está exer cen do
em nos so País.

Isto me faz re cor dar vin te e nove (29) anos
atrás, quan do che guei ao en tão Ter ri tó rio de Ron dô -
nia. Lá já en con trei a pre sen ça do DNPM e me tor nei
ami go de seus geó lo gos e seus en ge nhe i ros. Te nho
ple na con vic ção que o DNPM con ti nua e con ti nu a rá a
pres tar ines ti má ve is ser vi ços à so ci e da de, como ges -
tor dos bens mi ne ra is do Bra sil e que em cada re gião
do nos so País, onde exis tir uma ati vi da de de mi ne ra -
ção, seja ela de me ta is bá si cos, não-metais, fer ti li zan -
tes ou mi ne ra is so ci a is como are ia, bri ta, cas ca lho,
ar gi la, ci men to ou água mi ne ral, den tre ou tros, o
DNPM es ta rá as se gu ran do à so ci e da de que seus
pro du tos te nham um ob je ti vo so ci al, pois esta é a
meta do Go ver no de nos so Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Te nho, como cre io que ter toda a na ção bra si le i -
ra, or gu lho da his tó ria e dos re sul ta dos apre sen ta dos
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pelo De par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral –
DNPM, ra zão por que apro ve i to para pa ra be ni zá-lo na 
data da ce le bra ção de sua fun da ção.

Era o que ti nha a di zer.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, den tro do
con tex to dos meus úl ti mos pro nun ci a men tos so bre o
os ten si vo ali ja men to que as pri o ri da des nor des ti nas
vêm so fren do nos pla nos es tra té gi cos de de sen vol vi -
men to dos su ces si vos Go ver nos bra si le i ros, ao lon go
do úl ti mo sé cu lo e meio da nos sa his tó ria, pre ten do
sub me ter a este ple ná rio as re per cus sões do Pla no
Real, no pro ces so de con cen tra ção de ren das em ter -
mos re gi o na is. Para que não fi que ne nhu ma dú vi da
so bre even tu al sec ta ris mo de mi nha par te, que fi que
pre li mi nar men te es ta be le ci do meu ple no re co nhe ci -
men to so bre os ine gá ve is be ne fí ci os pro mo vi dos pelo 
Pla no Real, no que tan ge a seus des do bra men tos
eco nô mi cos e so ci a is para os bra si le i ros. Foi bri lhan te 
a for ma como foi con tro la do o dra gão in fla ci o ná rio,
que além das in cer te zas ab sur das pro mo vi das no
nos so ce ná rio eco nô mi co pro mo via o mais in jus to e
per ver so dos im pos tos, o da in fla ção ape nan do bru -
tal men te as po pu la ções mais po bres e sen do um fa tor 
in con tro lá vel de con cen tra ção de ren das em be ne fí -
cio da clas se mais abas ta da da nos sa so ci e da de.

Feita esta res sal va, é ine gá vel por igual re gis trar
que hou ve o re ver so da mo e da, no que diz res pe i to aos
re fle xos do pla no que con tri bu í ram e con ti nu am con tri -
bu in do para uma ma i or con cen tra ção de ren das no
Sul-Sudeste, em de tri men to do Nor des te bra si le i ro. De
fato, a eco no mia nor des ti na cada vez mais ten de a se
afas tar dos pa drões de de sen vol vi men to vi gen tes e
cres cen tes nas re giões in dus tri a li za das, o que foi agra -
va do pelo Pla no Real, di re ta ou in di re ta men te.

Ve ja mos re su mi da men te al guns des ses da nos:

I – Se tor fi nan ce i ro

Até o re gi me mi li tar de 64, o sis te ma ban cá rio
era se me lhan te ao nor te-americano, onde pre pon de -
ram os ban cos es ta du a is e lá, in clu si ve os mu ni ci pa is. 
A tese vi gen te nos E.U.A, é que ban cos de es ta dos
mais ri cos ins ta la dos em Esta dos mais po bres ten -
dem a le var pou pan ça des tes para aque les. 

Inte res san te que nos sos eco no mis tas tão afe i -
tos a tudo que é made in USA, nes se caso pre fe ri ram
re fu tar seu mo de lo e par ti ram para a op ção opos ta
dos gran des con glo me ra dos.

O re sul ta do de tudo foi a cri mi no sa ex tin ção dos
ban cos es ta du a is pri va dos, em prol de uma con cen -
tra ção ab sur da dos gran des con glo me ra dos fi nan ce i -

ros no Su des te bra si le i ro e, es pe ci al men te, em São
Pa u lo.

Anos de po is, sur pre en den te men te, os so fis ti ca -
dos eco no mis tas so ci al de mo cra tas, apa ren te men te
tão aves sos à dou tri na mi li tar, mos tram-se igua is na
ir ra ci o nal e in jus ta con cen tra ção fi nan ce i ra em São
Pa u lo. No Nor des te, os pou cos que re sis ti ram à ra zia
do re gi me mi li tar, tais como o Eco nô mi co, o Ba nor te e 
o Mer can til, su cum bi ram à efi ciên cia ci rúr gi ca da tro -
pa de cho que do Pla no Real.

A ver da de é que hoje a eco no mia nor des ti na está
mais fra gi li za da, em um se tor vi tal para o seu de sen vol -
vi men to. Qu al quer mé dio em pre sá rio nor des ti no, que
pre ci sar de um em prés ti mo, tem que ir de pi res na mão
a São Pa u lo, pro cu rar um ban que i ro que des co nhe ce
nos sa re a li da de e, lo gi ca men te, pri o ri za rá sem pre em -
pre sas do Sul, so bre tu do, cla ro, as pa u lis tas.

II – Glo ba li za ção
Sem que rer po le mi zar so bre os mé ri tos e de fe i -

tos da glo ba li za ção, a ver da de e que a ní vel na ci o nal
ela está con tri bu in do para a con cen tra ção de ri que -
zas nas nos sas re giões in dus tri a li za das. Co e ren te
com os prin cí pi os da glo ba li za ção, qual quer gran de
mul ti na ci o nal que que i ra se im plan tar no Bra sil pro -
cu ra rá, vi san do pre ser var sua com pe ti ti vi da de, se
lo ca li zar pró xi ma dos gran des con su mi do res, dos
cen tros de pes qui sa, da me lhor in fra-es tru tu ra
para ex por ta ção, das me lho res uni ver si da des, da
mão-de-obra mais es pe ci a li za da. É cla ro que tudo
isso tor na o Sul-Su des te mais atra en te. Afi nal,
qual a mul ti na ci o nal atra í da pe las asas da glo ba li -
za ção e pela in dis cri mi na da aber tu ra da eco no mia
bra si le i ra, que de i xa rá de se im plan tar em Cam pi -
nas, Ri be i rão Pre to ou Cu ri ti ba para op tar pela dis -
tan te Pro priá em Ser gi pe, Ita ba i a na na Pa ra í ba ou
Ara pi ra ca nas Ala go as?

Con si de ran do to dos es tes as pec tos, fica cla -
ro que o gran de nú me ro de mul ti na ci o na is que
está vin do para o Bra sil, co la bo ra vi go ro sa men te
para a con cen tra ção de ri que zas no Sul-Su des te
e pelo ma i or dis tan ci a men to eco nô mi co do Nor -
des te.

III – Mer co sul
Por ra zões se me lhan tes das em pre sas glo ba li -

za das, além da pro xi mi da de ge o grá fi ca, é ine gá vel
que em pre sas que pre ten dem tran sa ci o nar com o
Mer co sul têm se im plan tan do no Sul bra si le i ro. Tra -
ta-se de um co mér cio anu al de mais de U$ 15 bi lhões
con cen tra do em sua es ma ga do ra ma i o ria no Sul,
con tri bu in do por via de con se qüên cia para a con cen -
tra ção de ri que zas na que la re gião.
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IV – Pri va ti za ções
Sa be-se que a con cen tra ção das se des das

gran des es ta ta is foi um dos fa to res que no pas sa do
co la bo ra ram para a con cen tra ção de ri que zas no Su -
des te. Ago ra, quan do ocor rem as pri va ti za ções, cujo
fun da men to bá si co foi a fal ta de re cur sos da União
para am pliá-las e mo der ni zá-las, elas, ao pas sa rem
para o se tor pri va do, re ce bem imen sos in ves ti men tos
para ade quá-las à com pe ti ti vi da de da eco no mia glo -
ba li za da. De novo, ve ri fi ca-se uma ex pres si va con -
cen tra ção de ri que zas no Su des te, dis tan ci an do sua
cada vez mais mo der na eco no mia da nor des ti na.

V – Con ces são de Ser vi ços Pú bli cos
Fun da men to se me lhan te às pri va ti za ções le vou

o Go ver no a re co nhe cer sua ca rên cia de re cur sos
para man ter e am pli ar gran des obras de in -
fra-estrutura por ele cons tru í do, a apro var le gis la ção
que lhe per mi tis se trans fe ri-las para o se tor pri va do
para que esse a am pli as se e mo der ni zas se. Sem que
se ti ves se este ob je ti vo, se trans for mou em mais um
ins tru men to de mo der ni da de e con cen tra ção de mais
ri que zas no Su des te. Afi nal, na tu ral men te o em pre sa -
ri a do dis pu tou pre fe ren ci al men te a con ces são das
gran des obras e, por tan to, as mais ren tá ve is, tais
como a Pon te Rio-Niterói, a Ro do via Du tra etc não
ten do na tu ral men te in te res ses para con ces sões de
obras no Nor des te.

VI – Fun dos de Pen são
Sa bem to dos os es tu di o sos que os fun dos de

pen são são o gran de mo tor do mo der no ca pi ta lis mo,
pro gres si va men te bem mais im por tan tes do que os
ban cos. Pela sim ples ra zão que não ape nas seus re -
cur sos cres cem ge o me tri ca men te, mas suas apli ca -
ções nas em pre sas são em for ma aci o ná ria, en quan -
to os ban cos co bram ju ros, que no caso do Bra sil, são
os mais ele va dos do mun do.

Pois bem, um fa tor de tal re le vân cia para o de -
sem pe nho das em pre sas, no Bra sil, sur pre en de men te,
os fun dos apli cam li vre men te seus re cur sos, sem ne -
nhu ma res tri ção quan to ao di re ci o na men to re gi o nal. E o 
re sul ta do de tudo isso? Evi den te que a es ma ga do ra
ma i o ria das apli ca ções dos fun dos se con cen tram nas
em pre sas do Sul-Sudeste, onde es tão se di a dos. Tor -
na-se, por tan to, em mais um vi go ro so fa tor de con cen -
tra ção de ri que zas nas re giões in dus tri a li za das.

VII – Su de ne
Já tive a opor tu ni da de de em pro nun ci a men to

an te ri or fa lar da mor te pro gra ma da da Su de ne, por
meio da Lei 9.532 da ta da de 10/12/97. Esque ce ram
de avi sar ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
da sim bo lo gia que en vol ve aque le ór gão de de sen vol -

vimen to para a re gião e que Sua Exce lên cia será lem -
bra do sem pre como o go ver nan te que as si nou seu
ates ta do de óbi to, do mes mo modo que o imor tal Jus ce -
li no Ku bits chek é lem bra do, como aque le que o cri ou.

VIII – BNDES
Para que se aqui la te a im por tân cia de uma em -

pre sa bra si le i ra con tar com o fi nan ci a men to do
BNDES, bas ta di zer que este ban co de de sen vol vi -
men to é o úni co no país de ca rá ter na ci o nal, que em -
pres ta a lon go pra zo, com ju ros a cus tos apro xi ma dos 
dos pra ti ca dos no Pri me i ro Mun do.

Qu an do se exa mi na o port fó lio de apli ca ções do
BNDES, não pre ci sa mu i to es for ço de aná li se para se vi -
su a li zar que o gros so dele se con cen tra no Sul-Sudeste
in dus tri a li za do, prin ci pal men te em São Pa u lo.

Um dado vi su a li za o que aqui se afir ma. Con si de -
ran do um seg men to pri vi le gi a do, pelo ba i xís si mo cus to
dos ju ros co bra dos, os re cur sos do FAT fi nan ci a dos pelo 
ban co no ano 2.000, atin ge-se a um mon tan te de R$ 8,2 
bi lhões, dos qua is tão-somente R$ 700 mi lhões são
des ti na dos ao Nor des te. Ou seja 8% do to tal para uma
re gião que dis põe de 30% da po pu la ção.

Mas no enor me elen co de po de res do ban co, a jóia 
da co roa é o BNDESPAR, a em pre sa de par ti ci pa ções
do ban co. Isto é, par ti ci pa aci o na ri a men te das em pre sas
sem ne nhum cus to fi nan ce i ro. Inte res san te fa zer uma
com pa ra ção aqui com a Su de ne, que tem pa pel se me -
lhan te no Nor des te e me re ceu do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so sua ex tin ção pro gra ma da pe los su -
pos tos ex ces si vos sub sí di os às em pre sas nor des ti nas,
de que tan to re cla mam os po de ro sos se nho res do Mi nis -
té rio da Fa zen da. Ora, os re cur sos anu a is da Su de ne
são de or dem de R$ 450 mi lhões, en quan to que os do
BNDESPAR atin gem a mais de dois bi lhões e meio de
re a is, ou seja mais de cin co ve zes o to tal apli ca dos pelo
ór gão de de sen vol vi men to nor des ti no. Mais uma vez se
cons ta ta que a ma i o ria es ma ga do ra des sas apli ca ções
são em em pre sas das re giões in dus tri a li za das, o que au -
men ta sua com pe ti ti vi da de em re la ção às suas cor res -
pon den tes no Nor des te.

Du ran te o Pla no Real ou tras cir cuns tân ci as
agra va ram ain da mais o di re ci o na men to pri vi le gi a do
dos re cur sos do BNDES para o Sul-Sudeste. Sem fa -
lar no vo lu mo so fi nan ci a men to para aten der o boom
de no vas em pre sas que fo ram atra í das em fun ção do
Mer co sul  e da Glo ba li za ção, as qua is como vis to, se
con cen tra ram nos Esta dos do Sul-Sudeste, a ên fa se
dos fi nan ci a men tos da ins ti tu i ção se vol tou para a pri -
va ti za ção. Po de-se di zer, sem medo de er rar, que não
te ria ha vi do su ces so na pri va ti za ção das em pre sas
bra si le i ras sem a for te par ce ria do BNDES, se me -
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lhan te ao que ocor reu com os fun dos de pen são. A vi -
go ro sa par ti ci pa ção do BNDES ocor reu em duas pon -
tas: ini ci al men te fi nan ci an do as em pre sas que dis pu -
ta vam o le i lão das pri va ti za ções e, não ou tra pon ta, fi -
nan ci an do a am pli a ção e mo der ni za ção das em pre -
sas ven ce do ras.

Po de ría mos ci tar di ver sos ou tros exem plos de -
mons tran do como, de vá ri as for mas, o Pla no Real
tem con tri bu í do para o agra va men to das de si gual da -
des re gi o na is e por tan to, de for ma ne ga ti va para o
Nor des te. Re cu so-me a crer que te nha ha vi do esta in -
ten ção dos for mu la do res da po lí ti ca eco nô mi ca na ci -
o nal, em bo ra to dos sa i bam da sua se cu lar in di fe ren -
ça, quan to às re giões po bres do país. Para fi car em
uma re fe rên cia em ble má ti ca, a Re gião Ama zô ni ca, a
ma i or do País, e aque la que des per ta in con ti das am -
bi ções im pe ri a lis tas de vá ri as na ções do Pri me i ro
Mun do, não tem um re pre sen tan te no Mi nis té rio des -
te Go ver no. Não obs tan te, pre fi ro acre di tar nas boas
in ten ções dos Mi nis tros des se Go ver no. Embo ra, é
jus to re gis trar, aos nor des ti nos não in te res sam mais
ma ni fes ta ções de boas in ten ções. Aque las, a bem da
ver da de, têm re ce bi do de for ma efu si va ao lon go des -
se sé cu lo e meio. Infe liz men te o que te mos até ago ra,
quan do já se apro xi ma o fim do Go ver no do Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so, é no má xi mo as es -
mo las hu mi lhan tes e inú te is das fren tes de emer gên -
cia e o fato de não se rem im plan ta das es tru tu ras que
pos sam con tri bu ir so bre mo do para di mi nu ir o fos so
que se pa ra o de sen vol vi men to do Nor des te das re -
giões in dus tri a li za das do País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pro cu rei
no de cor rer des ses três úl ti mos pro nun ci a men tos sin -
te ti zar a saga cru el tri lha da pe los ser ta ne jos nor des ti -
nos no en fren ta men to do fe nô me no das se cas e as
ra zões do gap, que se cri ou en tre o de sen vol vi men to
da Re gião Nor des te e o Sul-Su des te, nes ses úl ti mos
du zen tos anos. Con for me se viu, as duas ques tões
não ocor re ram por ra zões cli má ti cas ou por in ca pa ci -
da de ge né ti ca do povo nor des ti no. Mu i to ao con trá rio,
o que se per ce be cla ra men te numa le i tu ra, dos mais
im por tan tes fa tos his tó ri cos, so ci o ló gi cos, eco nô mi -
cos e po lí ti cos da re gião, no con tex to glo bal do País, é 
que am bas as ques tões se de ve ram à po lí ti ca de de -
sen vol vi men to ado ta da pe los su ces si vos Go ver nos
bra si le i ros, com ra rís si mas ex ce ções, des de as úl ti -
mas dé ca das do Impé rio até a ges tão do pró prio Fer -
nan do Hen ri que Car do so, pri o ri zan do o Sul-Su des te.

Nes te lon go pe río do de nos sa his tó ria, o Nor -
des te des pen cou da con di ção de re gião mais de sen -
vol vi da do país, que man te ve nos pri me i ros três sé cu -

los de exis tên cia, para sua re gião mais po bre. E o
mais de sa pon ta dor é que toda a es tru tu ra eco nô mi ca
do Pla no Real, cons pi ra para o agra va men to do gap
que se pa ra o de sen vol vi men to do povo nor des ti no
da que le dos nos sos ir mãos do Sul-Sudeste. La men -
ta vel men te, tem fal ta do ao Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so aque la mes ma vi são de es ta dis ta do
Pre si den te Hel mult Kohl, que após pro mo ver a união
das duas Ale ma nhas, apro vou um pla no de mé dio
pra zo para a re cons tru ção da Ale ma nha Ori en tal, ma -
i or ain da do que o Pla no Mars hall, ocor ri do no
pós-guerra, para equa li za ção do seu pa drão de de -
sen vol vi men to com a par te Oci den tal. Vi si tan do a Ale -
ma nha, ques ti o nei a um lí der po lí ti co, o por quê da -
que le es for ço her cú leo. E ele me res pon deu sem he -
si tar: “fa ze mos isso por que sa be mos que não há nada 
que cor roa mais a in te gri da de na ci o nal, do que o de -
se qui lí brio re gi o nal”.

Como me em pe nhei em trans mi tir a meus ilus tres
Pa res, não pre ci sa ría mos nem de lon ge de um es for ço
se me lhan te, mas com re cur sos bem mais mo des tos,
com pa tí vel com a re a li da de da nos sa eco no mia, po -
der-se-ia im ple men tar um pro gra ma efi ci en te para ga -
ran tir que, num pra zo má xi mo de 10 a 15 anos, fos se re -
ver ti do in te i ra men te esta si tu a ção, er ra di can do-se a mi -
sé ria da re gião e ele van do seus pa drões de de sen vol vi -
men to, a ín di ces mais pró xi mos da que les vi gen tes em
nos sas re giões in dus tri a li za das.

A ques tão das se cas ain da é mais ver go nho sa.
Como re la tei, os ser ta ne jos nor des ti nos têm sido sub -
me ti dos a um dos ma i o res ge no cí di os, que um povo
já so freu em tem po de paz. Con for me le van ta do de ta -
lha da men te pelo es cri tor ce a ren se, Mar co Antô nio
Vil la, só nas se cas dos úl ti mos 150 anos mor re ram no 
mí ni mo 3 (três) mi lhões de nor des ti nos. Res sal te-se
que deze nas de mi lhões de ou tros te ri am tido o mes mo
des ti no, não fos se a fuga de ses pe ra da de les para ou -
tras re giões do país, numa das ma i o res diás po ras que
se co nhe ce na his tó ria. O alar man te de tudo isso, é que
se co nhe ce, em de ta lhes, os ca mi nhos se gui dos por
ou tros po vos de ou tras re giões ári das e se mi-áridas do
mun do  os nor te ame ri ca nos do Oes te, os in di a nos, os
chi ne ses e os is ra e len ses, den tre ou tros  que não só
con se gui ram a ple na con vi vên cia de seus po vos com as 
se cas, como trans for ma ram suas re giões nas ma i o res
pro du to ras de ali men tos do mun do atu al.

Per gun ta-se: se eles con se gui ram por que não
ocor re o mes mo no Nor des te? Por uma ex clu si va ra -
zão: a fal ta de de ci são po lí ti ca. Dos nos sos Pre si den -
tes, é cla ro, mas te mos de re co nhe cer, tam bém, com
a omis são da clas se po lí ti ca do Nor des te.
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Por que afir mo isso?

Por que te mos cons ciên cia do aban do no se cu lar 
da nos sa re gião e, ape sar dis so, con ti nu a mos a dar
sus ten ta ção no Con gres so à apro va ção dos pro je tos
do Go ver no, até mes mo quan do são para pre ju di car o 
Nor des te, como acon te ceu com a Lei 9.532, que de -
cre tou o ates ta do de óbi to da Su de ne. Urge que mu -
de mos a pos tu ra, e exi ja mos me i os para re ver ter essa 
si tu a ção, nos unin do to dos, in de pen den te de par ti -
dos, exi gin do do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do -
so a ela bo ra ção de um pla no de mé dio pra zo, e por -
tan to, apro va do pelo Con gres so, ca paz de ex tir par a
mi sé ria da re gião, de cri ar me i os para ple na con vi vên -
cia com as se cas e pro mo ver um de sen vol vi men to
sus ten tá vel no Nor des te.

Como su ges tão fi nal, pro po nho a apro va ção de
uma emen da cons ti tu ci o nal para aper fe i ço ar o art.
165 da nos sa Cons ti tu i ção, que pre ten dia es ta be le -
cer, que o or ça men to fos se re gi o na li za do, na pro por -
ção di re ta da sua po pu la ção. Per ce be-se que a von ta -
de cla ra dos cons ti tu in tes de 1988 era, atra vés des se
ins tru men to, cor ri gir pa u la ti na men te a de si gual da de
re gi o nal. La men ta vel men te, o po de ro so Re la tor da
Co mis são do Sis te ma Tri bu tá rio, Orça men to e Fi nan -
ças da Assem bléia Cons ti tu in te, o en tão De pu ta do
José Ser ra, re di giu in ten ci o nal men te o ar ti go de for -
ma am bí gua e, ba se a do nis so, téc ni cos do Mi nis té rio
do Pla ne ja men to “con ve ni en te men te” de fen dem que
há de fato uma sim ples re co men da ção e não uma de -
ter mi na ção para a re gi o na li za ção do or ça men to.
Enquan to isso o Nor des te, que na dé ca da 70 re ce bia
apro xi ma da men te 15% das des pe sas do Se tor Pú bli co
Fe de ral, hoje está re du zi do a ape nas 8%. Para se ter
uma idéia cla ra, caso o or ça men to fos se re gi o na li za do
na pro por ção da po pu la ção como, re pi to, era o de se jo
pro cla ma do dos Cons ti tu in tes de 88, à re gião re ce be ria
30% do to tal. Evi den te men te, com a apro va ção do aper -
fe i ço a men to, por meio de uma emen da cons ti tu ci o nal
do art. 165, a ques tão da de si gual da de re gi o nal bra si le i -
ra es ta ria in te i ra men te su pe ra da a mé dio pra zo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ne ces sa -
ri a men te não se ria esse o ca mi nho a ser se gui do na
cor re ção das de si gual da des re gi o na is. Há ou tras al -
ter na ti vas, con for me co men ta do no de cor rer des ses
três úl ti mos pro nun ci a men tos. O que im por ta re gis trar 
é que não há mais tem po de es pe rar pela even tu al
sen si bi li da de do Exe cu ti vo, que ao lon go do úl ti mo sé -
cu lo e meio, com ra rís si mas ex ce ções, vem se re ve -
lan do sim ples men te ine xis ten te.

Enten do que nós, nor des ti nos, te mos mu i to a
apren der, com os Par la men ta res ama zô ni cos. Não se 

ne gam, mu i to ao con trá rio, de apo i ar os pro je tos do
Go ver no, mas se fe cham em con cha, na fir me de fe sa
dos in te res ses da sua re gião. De vez em quan do os
ze lo sos tec no cra tas da Fa zen da, que ado ram pro mo -
ver o aper to do cin to das fi nan ças pú bli cas às cus tas
do sa cri fí cio dos mais po bres, ten tam avan çar seus
po de ro sos ten tá cu los so bre a Su fra ma, mas in va ri a -
vel men te são re pe li dos por uma ação enér gi ca da
Ban ca da do Nor te. Sem pre aten tos e uni dos, nes ses
mo men tos de ci si vos ame a çam até ne gar apo io a no -
vos pro je tos do Go ver no no Con gres so. Um bom
exem plo des sa sa ga ci da de foi dado na Cons ti tu in te
de 88, quan do, sob a li de ran ça bri lhan te de Ber nar do
Ca bral, aque le ór gão fi cou pro te gi do por dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal, en quan to la men ta vel men te a Ban ca da 
nor des ti na, mu i to mais nu me ro so, não teve a mes ma
acu i da de na de fe sa da Su de ne, ou no fe cha men to da
ques tão em não per mi tir à Co mis são do Sis te ma Tri -
bu tá rio, apro var o art. 165 de for ma ma qui a ve li ca men -
te am bí gua. Estou cer ta de que não hou ve in com pe -
tên cia da Ban ca da nor des ti na, mas ex ces so de
boa-fé, que é ges to tí pi co de nos sa gen te, que se
acos tu mou a cul ti var sem pre uma ex tre ma hos pi ta li -
da de com aque les que dela se cer cam. É cla ro, en tre -
tan to, que essa boa-fé pres su põe uma re ci pro ci da de,
que no caso es pe cí fi co não tem ha vi do no de cor rer
dos úl ti mos 150 anos dos lí de res que go ver na ram
nos so País. Nes ses lon gos ano, fo mos su ces si va -
men te ali ja dos das pri o ri da des eco nô mi cas da na ção
e só fi ze mos nos dis tan ci ar dos pa drões de de sen vol -
vi men to do Sul-Sudeste. Cla ro que, nem de lon ge nos 
as sal ta o sen ti men to de in ve ja do su ces so de nos sos
ir mãos do Sul-Sudeste, in clu si ve de São Pa u lo. Até
por que nos or gu lha mos do seu êxi to e co la bo ra mos
de ci si va men te para o seu de sen vol vi men to com o
bra ço do nos so re ti ran te ar can do ade ma is com o sa -
cri fí cio de uma po lí ti ca tri bu tá ria se cu lar men te pro te -
ci o nis ta às re giões in dus tri a li za das e com o con ti nu a -
do sal do das nos sas ex por ta ções. Esta mos fe li zes
por tudo isso, po rém en ten de mos que é che ga da a
hora da re ci pro ci da de na ci o nal para o de sen vol vi -
men to do Nor des te, além de ex tir par mos de vez a mi -
sé ria ab je ta que agri de nos sos bri os de bra si li da de e
para im plan tar mos um pla no ra ci o nal de con vi vên cia
com as se cas. Assim fa zen do, es ta re mos pra ti can do
uma po lí ti ca sá bia para a na ção bra si le i ra, em ter mos
so ci a is, eco nô mi cos e de pre ser va ção da uni da de na -
ci o nal . Afi nal, nun ca es te ve tão atu al a ad ver tên cia do
gran de es ta dis ta, Frank lin De la no Ro o se velt, que pro -
mo veu bri lhan te men te a cor re ção das gra ves de si -
gual da des re gi o na is de ou tra na ção con ti nen tal: “uma 
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na ção não so bre vi ve rá se for me ta de rica e me ta de
fa li da”.

Era o que ti nha a di zer Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga da.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ve nho hoje à tri -
bu na para co mu ni car à Casa uma no tí cia mu i to aus pi -
ci o sa para o se tor de sa ú de pú bli ca do meu Esta do do 
To can tins: a ina u gu ra ção do he mo cen tro es ta du al, o
He mo to.

Des de o fi nal do ano pas sa do, os to can ti nen ses
po dem se or gu lhar de ter um he mo cen tro apto a pres -
tar ser vi ços de ex ce len te qua li da de à po pu la ção, gra -
ças à con ju ga ção de es for ços en tre o Go ver no do
Esta do e o Mi nis té rio da Sa ú de, por meio do Pro je to
Re for sus. Ago ra, es tão as se gu ra dos o su pri men to de
san gue com qua li da de, a se gu ran ça nas trans fu sões
e tra ta men tos ade qua dos, de modo a su prir as ne ces -
si da des mé di cas da po pu la ção de todo o Esta do.

O novo es ta be le ci men to de sa ú de, re sul ta do de
in ves ti men tos da or dem de 1 mi lhão e meio de re a is, foi
cri a do para co or de nar a po lí ti ca de san gue da he mor re -
de lo cal e, tam bém, para ser um cen tro de pes qui sa e
tre i na men to. Dis pon do de um hos pi tal-dia em ple no fun -
ci o na men to, o He mo to está ha bi li ta do a dar toda a aten -
ção ne ces sá ria aos pa ci en tes he mo te rá pi cos, como,
por exem plo, os so ro po si ti vos e os he mo fí li cos.

Para o bom fun ci o na men to do cen tro, fo ram ad -
qui ri dos equi pa men tos no va lor de 294 mil re a is.
Essas cen trí fu gas, ge la de i ras e fre e zers es tão ten do
im por tan te pa pel nos re sul ta dos que já vêm sen do
ob ti dos pelo He mo to. O pro ces sa men to de san gue,
por exem plo, pode ser re a li za do com to tal se gu ran ça
em to das as suas eta pas, evi tan do qua is quer ris cos
de con ta mi na ção.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, essa im -
por tan te con quis ta do povo to can ti nen se foi vi a bi li za -
da gra ças à co o pe ra ção en tre os Go ver nos Fe de ral e
Esta du al, que for ne ce ram os re cur sos fi nan ce i ros ne -
ces sá ri os à cons tru ção e equi pa gem do he mo cen tro.

De se jo, por tan to, de i xar re gis tra dos os meus
agra de ci men tos, em meu nome pes so al e em nome
do povo de To can tins, ao Se cre tá rio Esta du al de Sa ú -
de, Edu ar do Me dra do; ao Mi nis tro da Sa ú de, José
Ser ra; ao Se cre tá rio-Executivo do Mi nis té rio, Bar jas
Ne gri; e ao Co or de na dor-Geral do Pro je to Re for sus,
Ga bri el Fer ra to, pela con tri bu i ção que de ram à me -
lho ria da sa ú de pú bli ca no Esta do. Vale res sal tar que
o apo io das au to ri da des re cém men ci o na das do Go -
ver no Fe de ral foi es sen ci al não só para a exe cu ção
des se em pre en di men to, como tam bém para a apro -

va ção de ou tros in ves ti men tos na área de sa ú de para
o Esta do do To can tins.

Por fim, de se jo ma ni fes tar mi nha sa tis fa ção e
meus cum pri men tos ao ope ro so povo to can ti nen se
por mais esse avan ço na con so li da ção da in -
fra-estrutura de nos so jo vem Esta do.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Dia Inter na ci o nal da
Mu lher, trans cor ri do no úl ti mo dia 8, mar ca a eclo são
de uma luta que, não ten do ain da en cer ra do seu ci clo, 
re pre sen ta a ma i or trans for ma ção so ci al vi vi da pela
hu ma ni da de. 

De fato, a in sub mis são de mi lhões de mu lhe res,
de ra ças, cre dos e na ci o na li da des os mais di ver sos,
ao lon go do tem po, mas es pe ci al men te no úl ti mo sé -
cu lo, oca si o nou o sur gi men to de uma nova re la ção
so ci al. Nes sa si tu a ção emer gen te, a mu lher, até en -
tão re le ga da a um pla no se cun dá rio, pas sa a re i vin di -
car – e a ob ter – con di ções e di re i tos igua is aos dos
ho mens. 

Na vida pes so al, no cam po pro fis si o nal e na es -
fe ra po lí ti ca, a mu lher – até en tão re le ga da às ta re fas
do més ti cas e à ex clu si va res pon sa bi li da de de edu car
os fi lhos – foi à luta e pas sou a ocu par um es pa ço
que, por di re i to, já lhe ca bia. 

Enfren tan do o pre con ce i to e a dis cri mi na ção, as 
mu lhe res de nun ci a ram as re la ções de po der es pú ri as 
e ex clu den tes e pas sa ram a exi gir seu qui nhão no sis -
te ma pro du ti vo e na re pre sen ta ção po lí ti ca. 

Em re cen te en tre vis ta, con ce di da ao jor nal Fo lha
de S.Pa u lo, a es cri to ra ame ri ca na Car lot te Bunch, di re -
to ra do Cen tro para Li de ran ça das Mu lhe res, da Rut -
gers Uni ver sity, sa li en tou os gran des avan ços ob ti dos
na Amé ri ca La ti na em re la ção aos di re i tos das mu lhe -
res. Para ela, as mu dan ças ocor ri das nas le gis la ções
dos pa í ses la ti no-americanos pos si bi li ta ram às mu lhe -
res lu tar com mais efe ti vi da de ”con tra a vi o lên cia do -
més ti ca, o es tu pro e a no ção de de fe sa da hon ra“.

As inovações nos tex tos le ga is per mi ti ram, tam -
bém, dar con sis tên cia à re pre sen ta ção fe mi ni na no
uni ver so po lí ti co. Se lem brar mos que só em 1932 as
mu lhe res bra si le i ras pu de ram exer cer o di re i to de es -
co lher seus go ver nan tes, é aus pi ci o so cons ta tar a
par ti ci pa ção fe mi ni na em to dos os cír cu los do po der.
Hoje, elas re pre sen tam 5,7% dos pre fe i tos ele i tos em
todo o Bra sil, e 11,6% de to dos os ve re a do res. No
Con gres so Na ci o nal, te mos a sa tis fa ção de con vi ver
com cin co Se na do ras e 34 De pu ta das Fe de ra is – nú -
me ros que se tor na ram pos sí ve is e que ten dem a au -
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men tar gra ças à in clu são, na le gis la ção ele i to ral bra -
si le i ra, da cha ma da ”Lei de Co tas“, a qual es ta be le ce
per cen tu a is mí ni mos de par ti ci pa ção de mu lhe res
nos ple i tos po lí ti cos.

No Ju di ciá rio, a no me a ção da Mi nis tra Ellen
Gra cie Northfle et para a Su pre ma Cor te veio co ro ar
um pro ces so de eman ci pa ção e de va lo ri za ção da
mu lher bra si le i ra que já se ob ser va va na vida po lí ti ca.
Tudo isso, Se nho ras e Se nho res, nos leva a fes te jar
essa data como o mar co de uma ca mi nha da vi to ri o sa, 
que so men te se tor nou pos sí vel gra ças à co ra gem e à 
de ter mi na ção das mu lhe res de todo o mun do.

No en tan to, se fa ze mos es sas ob ser va ções e nos
con gra tu la mos com as mu lhe res no seu dia co me mo ra -
ti vo, é for ço so re co nhe cer que essa luta, por mais con -
quis tas que re pre sen te, está lon ge de se con clu ir.

É cer to que a mu lher con quis tou seu lu gar no
mer ca do de tra ba lho, em ter mos par ti ci pa ti vos. Pro va
dis so é que elas cons ti tu em 44% da for ça de tra ba lho
no Bra sil. Po rém, ain da que mais es co la ri za das que os
ho mens (42% de las têm o se gun do grau, con tra ape nas 
26% do uni ver so mas cu li no), sua re mu ne ra ção é 41,3% 
me nor para o de sem pe nho de ta re fas idên ti cas.

Além da dis cri mi na ção no tra ba lho, a mu lher fre -
qüen te men te é ví ti ma da vi o lên cia do més ti ca, de abu -
sos se xu a is, de pro ble mas de sa ú de, como as com pli -
ca ções de gra vi dez e de par to, e até de mu ti la ções
ge ni ta is, co muns em mu i tos pa í ses afri ca nos e no
oes te da Ásia. A ex plo ra ção se xu al tam bém é um dos
pro ble mas mais gra ves com que se de ba tem as mu -
lhe res, es ti man do-se que em todo o mun do dois mi -
lhões de mu lhe res, com ida de en tre cin co e 15 anos,
são pros ti tu í das anu al men te.

Por isso, ao co me mo rar mos o trans cur so do Dia
Inter na ci o nal da Mu lher, é jus to que des ta que mos as
ine gá ve is con quis tas ob ti das pe las mu lhe res de todo
o mun do, mas é tam bém im pe ri o so que nos una mos a 
elas para que es sas con quis tas não so fram re tro ces -
sos; para que seus di re i tos se jam am pli a dos até à si tu a -
ção de com ple ta igual da de; e para que se jam uni ver sa li -
za dos, de for ma a con tem plar as mu lhe res de to das as
ra ças, de to dos os cre dos e de to das as et ni as.

Mu i to obri ga do.
O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, per mi tam-nos
abor dar, nes ta opor tu ni da de, al gu mas ca rac te rís ti cas 
da in dús tria ar te sa nal de aguar den te no País, para in -
fe rir so bre os im pac tos da re cen te ex clu são des se
seg men to da op ção pelo SIMPLES, ex pli ci ta da na
Me di da Pro vi só ria nº 2033-39, de 21 de de zem bro
pró xi mo pas sa do.

O ar ti cu lis ta da Veja, Luiz Fe li pe Alen cas tro, na
edi ção de 7 de fe ve re i ro des te ano, faz uma abor da -
gem sin gu lar so bre o se tor: ”a ca cha ça dos en ge nhos
e en ge nho cas co lo ni a is terá sido o pri me i ro ma nu fa -
tu ra do ame ri ca no e, cer ta men te, o pri me i ro pro du to
co lo ni al bra si le i ro a des ban car si mi la res eu ro pe us no
mer ca do in ter na ci o nal“, ao se re fe rir à pre fe rên cia eu -
ro péia pela be bi da, em de tri men to da aguar den te ex -
tra í da da uva, no pe río do co lo ni al.

Per de mos, de há mu i to, essa po si ção con quis ta da
no pas sa do, mas vêm sen do im ple men ta dos, nos úl ti -
mos tem pos e em vá ri os Esta dos bra si le i ros, es for ços
im por tan tes com vis tas à re as cen são in ter na ci o nal da
aguar den te, à se me lhan ça do que fi ze ram os me xi ca nos
com a ”te qui la“ e os ita li a nos com a ”grap pa“.

A in dús tria de aguar den te não se en con tra su fi -
ci en te men te di men si o na da no País, mas se re co nhe -
ce uma di co to mia nas plan tas in dus tri a is, onde as
gran des uni da des res pon dem pela ma i or par ce la da
pro du ção na ci o nal e os pe que nos e mé di os alam bi -
ques, for ma is e in for ma is, não che gam a 40% da pro -
du ção to tal.

O vo lu me de pro du ção na ci o nal é de cer ca de
1,3 bi lhões de li tros. Con tu do, se a ela agre gar mos o
pro ces sa men to in for mal, nada des pre zí vel, a pro du -
ção che ga a al can çar 2 bi lhões de li tros anu a is.

O im pres si o nan te, nes te se tor, é a par ti ci pa ção
da aguar den te no con su mo de des ti la dos no Bra sil.
Le van ta men tos da Abrabe – Asso ci a ção Bra si le i ra de
Be bi das, de 1996, mos tra vam que o con su mo re pre -
sen ta va cer ca de 20 ve zes o con su mo do se gun do
des ti la do mais ven di do no País, o co nha que.

Den tre as prin ci pa is ca rac te rís ti cas da in dús tria
ar te sa nal de aguar den te, des ta cam-se:

• São uni da des de pro du ção fa mi li ar com con -
tra ta ção de mão-de-obra com ple men tar, tan to na pro -
du ção da ca na-de-açúcar, quan to nas ati vi da des de
mo a gem, fer men ta ção, des ti la ção, en gar ra fa men to e
dis tri bu i ção;

• A aguar den te ar te sa nal é pro ces sa da em pe -
que nas in dús tri as (alam bi ques), com ca pa ci da de de
pro du ção que va ria de 10.000 a 100.000 li tros anu al -
men te, cuja in fra-estrutura va ria da mais sim ples até
aque la de pa drão mais ele va do.

Estu do ela bo ra do pelo Insti tu to de De sen vol vi -
men to Indus tri al de Mi nas Ge ra is – INDI, em 1982, re -
ve lou que a agro in dús tria de aguar den te re pre sen ta -
va im por tan te seg men to da ati vi da de ru ral mi ne i ra,
con tu do mar gi na li za do pe las po lí ti cas de de sen vol vi -
men to. Des se en ten di men to, re sul tou um es for ço es -
ta du al para me lho rar a ca de ia pro du ti va e, em es pe ci -
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al, a qua li da de da aguar den te mi ne i ra e sua dis tri bu i -
ção, tan to no mer ca do in ter no, quan to no ex ter no.
Esse tra ba lho ren deu fru tos e per mi tiu a re con quis ta
do pres tí gio da aguar den te ar te sa nal mi ne i ra, hoje
am pla men te re co nhe ci da pe los prin ci pa is ve í cu los de 
co mu ni ca ção do País.

Com a in clu são da aguar den te en tre os 62 pro -
du tos pri o ri tá ri os no Pro gra ma Espe ci al de Expor ta -
ções do País, im ple men ta do pelo Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, vá ri os
Esta dos bra si le i ros, em atu a ção con jun ta com ins ti tu i -
ções de ca pa ci ta ção e fo men to, pas sa ram a con ce ber 
pro gra mas vol ta dos para o de sen vol vi men to da ca -
cha ça ar te sa nal, com par ti ci pa ção efe ti va dos pro du -
to res, cen tra dos, ba si ca men te, nos as pec tos de qua li -
da de do pro du to e or ga ni za ção do mer ca do, tan to
para dis tri bu i ção in ter na quan to para ex por ta ção.

Se guin do essa nova ten dên cia, pela pri me i ra
vez na his tó ria do de sen vol vi men to ru ral ca pi xa ba, a
pro du ção de aguar den te pas sou a re ce ber apo io ofi -
ci al, en vol ven do ins ti tu i ções do po der pú bli co, como a
De le ga cia Fe de ral da Agri cul tu ra no Espí ri to San to, a
Se cre ta ria de Esta do do Pla ne ja men to, a Se cre ta ria
de Esta do da Agri cul tu ra, o Insti tu to Ca pi xa ba de Pes -
qui sa, Assis tên cia Téc ni ca e Exten são Ru ral e o Ser -
vi ço de Apo io às Mi cro e Pe que nas Empre sas do
Espí ri to San to.

O Espí ri to San to tam bém ca re ce de in for ma -
ções quan ti ta ti vas mais apu ra das so bre a in dús tria
ar te sa nal de aguar den te. O nú me ro de es ta be le ci -
men tos es ti ma dos é da or dem de 320 alam bi ques,
en tre for ma is e in for ma is, sen do apro xi ma da men te
120 for ma is, ou seja, re gis tra dos no Mi nis té rio da
Agri cul tu ra e do Abas te ci men to. São, na ma i o ria ab -
so lu ta, pe que nos es ta be le ci men tos, ins ta la dos em
áre as ru ra is, que ocu pam, no pro ces so de pro du ção
lo cal, cer ca de 6.000 pes so as, pro du zin do en tre
10.000 e 20.000 li tros/sa fra.

Na ver da de, os pro ble mas de na tu re za tec no ló -
gi ca, a pe que na es ca la de pro du ção, a con cor rên cia
com aguar den tes do se tor in for mal, in clu si ve de ou -
tros Esta dos, e a pe sa da car ga tri bu tá ria in ci den te so -
bre o se tor ca rac te ri za vam o qua dro de cri se com que
se de fron ta vam os pro du to res de ca cha ça ar te sa nal
no Espí ri to San to.

Nes te sen ti do, a opor tu ni da de de op ção pelo
SIMPLES – Sis te ma Inte gra do de Pa ga men to de
Impos tos e Con tri bu i ções das Mi cro em pre sas e
Empre sas de Pe que no Por te, cri a do pela Lei Fe de ral
9.317/96, e a re du ção da alí quo ta es ta du al de ICMS

de 25% para 7%, em 1999, per mi ti ram cer to alen to
aos pro du to res.

O in te res se dos mi cro em pre sá ri os pro du to res
de aguar den te no Espí ri to San to em me lho rar os pa -
drões de qua li da de e a es ca la de co mer ci a li za ção se
ex pan diu ain da mais a par tir da in clu são do pro du to
no Pro gra ma Espe ci al de Expor ta ções do Go ver no
Fe de ral e das ações es ta du a is de de sen vol vi men to
da ca cha ça ar te sa nal, le van do à or ga ni za ção de duas 
co o pe ra ti vas, a UNICANA – Co o pe ra ti va dos Pro du -
to res de Ca cha ça do Espí ri to San to, re u nin do os fa -
bri can tes da re gião de São Ro que do Ca naã e a
COOPAS-ES – Co o pe ra ti va dos Pro du to res de
Aguar den te do Sul do Espí ri to San to, com sede em
Ca cho e i ro de Ita pe mi rim.

O Simples pri vi le gi ou as pe que nas e mé di as
em pre sas de todo o País, so bre tu do por di fe ren ciá-las 
das em pre sas de gran de por te, pro por ci o nan do para
os op tan tes uma car ga tri bu tá ria mais jus ta, não só
so bre o seu fa tu ra men to to tal mas tam bém so bre a fo -
lha de pa ga men to de seus fun ci o ná ri os.

Com a in dús tria ar te sa nal de aguar den te não foi 
di fe ren te: a op ção pelo Simples e as ex pec ta ti vas fa -
vo rá ve is de cor ren tes de sua in clu são no Pro gra ma
Espe ci al de Expor ta ções, deu ini cio ao seu pro ces so
de or ga ni za ção, mo der ni za ção de alam bi ques e au -
men to da pro du ti vi da de in dus tri al, pre pa ran do-a para
uma ini ci a ti va im por tan te: a ex por ta ção.

Entre tan to, a re e di ção da Me di da Pro vi só ria n.º
2033-39, de 21 de de zem bro de 2000, no seu ar ti go
14, ex clui a in dús tria ar te sa nal de aguar den te da op -
ção pelo Simples. Como de cor rên cia, to dos os be ne -
fí ci os ori un dos do re gi me tri bu tá rio es pe ci al se ex tin -
gui ram, pas san do essa in dús tria a ser tra ta da como
as gran des em pre sas de be bi das.

O im pac to da ex clu são do Simples atin ge a in dús -
tria ar te sa nal de aguar den te em três pon tos cru ci a is:

• Au men ta o re co lhi men to de tri bu tos in ci den tes
so bre o fa tu ra men to, como o PIS, o Cofins e o IPI;

• Au men ta o re co lhi men to de tri bu tos in ci den tes
so bre o lu cro, como a Con tri bu i ção So ci al e o Impos to 
de Ren da;

• Au men ta os re co lhi men tos in ci den tes so bre a
fo lha de pa ga men to, em es pe ci al o INSS da em pre sa
e de ter ce i ros e suas in ci dên ci as so bre fé ri as e 13E
sa lá rio.

Si mu la ções re a li za das pela Co o pe ra ti va dos
Pro du to res de Aguar den te do Sul do Espí ri to San to
mos tram que para uma em pre sa com ní vel de pro du -
ção men sal de 12.000 li tros, 4 fun ci o ná ri os e fa tu ra -
men to to tal de R$ 10.080/mês, ha ve ria um au men to
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de 787% nos tri bu tos in ci den tes so bre o fa tu ra men to
e o lu cro. A car ga tri bu tá ria so bre a fo lha de pa ga men -
to se ria 400% su pe ri or àque la exis ten te à épo ca do
re co lhi men to pelo Simples.

A ex clu são da in dus tria ar te sa nal de aguar den te 
da op ção pelo Simples traz, em si, con tra di ções pro -
fun das:

Em pri me i ro lu gar, o Po der Exe cu ti vo, ao ins ti tu ir 
o Pro gra ma Espe ci al de Expor ta ções e nele in clu ir a
aguar den te en tre os pro du tos a se rem es ti mu la dos,
não po de ria ex clu ir da op ção do Simples as pe que nas 
e mé di as in dús tri as de aguar den te.

Em se gun do lu gar, en ten de mos que as re nún ci -
as fis ca is e pre vi den ciá ri as nun ca se rão cor ri gi das
com me di das tó pi cas des sa na tu re za. 

Em ter ce i ro lu gar, a pro du ção de aguar den te ar -
te sa nal re fle te mu i to bem o que se pas sa na pe que na
pro du ção ru ral: são tam bém pe que nos in dus tri a is,
mu i tos na in for ma li da de, com pou cas chan ces de se
re gu la ri zar. O Simples vi nha per mi tin do a re du ção do
ní vel de in for ma li da de das em pre sas e, no mer ca do
de tra ba lho do meio ru ral, a cri a ção de no vos em pre -
gos – uma pri o ri da de ab so lu ta para o País, re fu ta da
com uma sim ples al te ra ção de Me di da Pro vi só ria.

Nos sa es pe ran ça, Srªs. e Srs. Se na do res, é a de 
que a cor re ção des se ato ino por tu no pos sa ser rá pi -
da. Para isto, es ta mos nos ar ti cu lan do com as ban ca -
das de ou tros Esta dos, com a Con fe de ra ção Na ci o nal 
da Agri cul tu ra, com a Con fe de ra ção Na ci o nal da
Indús tria e tam bém com a Con fe de ra ção Na ci o nal
dos Tra ba lha do res na Agri cul tu ra, para que seja re e -
di ta da nova Me di da Pro vi só ria, cor ri gin do este erro.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta se ma -
na, o Bra sil, mais uma vez, as sis tiu, es tar re ci do, às
ce nas de vi o lên cia pra ti ca da na Febem de Fran co da
Ro cha, em São Pa u lo. 

Su ble va ção, des lo ca men to de ba ta lhões de
cho que e de apa ra tos mi li ta res, iso la men to das áre as
em con fli to, amon to a men to de fa mi li a res dos me ni nos 
in fra to res, medo dos agen tes de se gu ran ça, tor tu ra,
ti ros e mor te têm sido acon te ci men tos cor ri que i ros
nos úl ti mos tem pos. Têm sido cor ri que i ras tam bém as 
ma ni fes ta ções pú bli cas dos re pre sen tan tes do Esta -
do anun ci an do me di das emer gen ci a is, bem como in -
ter ven ção de re pre sen tan tes da Pas to ral do Me nor e
da Co mis são Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos ela bo -
ran do di ag nós ti cos, con de nan do ati tu des e con cla -
man do para a dig ni da de hu ma na.

Os in fra to res con fes sam-se tor tu ra dos; os de -
fen so res dos pre sos são acu sa dos de pro te to res do

ban di tis mo; e a so ci e da de, en cur ra la da, co me ça a
afir mar que, no Bra sil, exis te a pena de mor te, só que
para os ci da dãos ho nes tos quan do nas mãos dos cri -
mi no sos.

Na ver da de, o que vem ocor ren do é re sul ta do, ob -
vi a men te, dos gra ves pro ble mas que o Esta do en fren ta
para mo der ni zar seu sis te ma pe ni ten ciá rio. Por mo der -
ni za ção não me re fi ro ape nas às es tru tu ras car ce rá ri as
fí si cas, mas tam bém à qua li fi ca ção da mão-de-obra que 
lida com os pre sos e aos pro je tos ca pa zes de en ca mi -
nhar uma pers pec ti va con cre ta de re di re ci o na men to da
exis tên cia dos que pra ti cam cri mes.

Em ter mos fí si cos, as ca de i as es tão abar ro ta -
das. Ne las, os pre sos não são re co lhi dos, são amon -
to a dos, jo ga dos, em to tal pro mis cu i da de quan to ao
tipo de cri mi no so ou à gra vi da de do de li to.

No que diz res pe i to à qua li fi ca ção do pes so al,
em gran dís si mo per cen tu al, efe ti va-se uma pre pa ra -
ção em pí ri ca, onde pre va le cem ati tu des de tru cu lên -
cia. A tru cu lên cia des ca rac te ri za a fir me za le gal e
cons tru ti va que a au to ri da de deve pos su ir e ins ta u ra o 
ar bí trio. No ar bí trio, os res pon sá ve is su pe ri o res pre o -
cu pam-se em ad mi nis trar bu ro cra ti ca men te o seu ofí -
cio. Os su bor di na dos re pe tem a sis te má ti ca: cum -
prem o seu de ver, sem en vol vi men to e sem es tu do
dos de sa fi os com in ten ção téc ni ca e pre ven ti va. Nes -
se con tex to, tra ba lha-se den tro de uma re a li da de gra -
ve, mas que não é de nin guém. Assim, os dias se su -
ce dem, na inér cia, na fal ta de pers pec ti va, na oci o si -
da de, à es pe ra do pró xi mo mo tim.

Esses as pec tos são mu i to mais gra ves quan do se
tra ta de trans gres so res jo vens, se res para os qua is o
mun do se abre e no qual os ado les cen tes que rem se in -
se rir com pro fi ciên cia, re a li zan do e trans for man do. 

Pe las ima gens dos in ter nos do mi na dos após as
re be liões, toda a so ci e da de pôde ob ser var que se tra -
ta, em sua gran de ma i o ria, de me no res pro ve ni en tes
de fa mí li as po bres. Não de se jo aqui ana li sar as ra -
zões que con du zem essa ju ven tu de para o cri me. As
ra zões são inú me ras e, em gran dís si ma par te, in de -
pen den tes de les, ex ter nas a eles. 

O que re al men te pre o cu pa é o que re pre sen ta
para o jo vem e para a so ci e da de em ge ral um me nor
pre so. Pela tra di ção, pela his tó ria, que pers pec ti va en -
con tra uma vez pre so? Pers pec ti va ne nhu ma. Além dis -
so, vida em pro mis cu i da de e oci o si da de na ma i or par te
do tem po. Não há es tru tu ra hu ma na que su por te a fal ta
de ho ri zon tes, a hos ti li da de e a oci o si da de. Jo vens oci o -
sos são po ten ci a li da de para a de lin qüên cia.

Pes qui sas já re a li za das en tre os in ter nos da
FEBEM re ve lam que quan to ma i or o grau de es tu do
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pro por ci o na do me nor o per cen tu al de re in ci dên cia no
cri me. Então, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res,
está aqui um ca mi nho aber to para efe ti va men te en ca -
mi nhar a re cu pe ra ção des ses me no res: pro por ci o -
nar-lhes es tu do re gu lar nos cen tros de re co lhi men to.
Te nho cer te za na ca pa ci da de do Esta do de adap tar
as es tru tu ras exis ten tes para esse ob je ti vo. 

O pro ble ma hoje, como bem afir ma o jor na lis ta
Cló vis Ros si, ”não é mais dis tri bu ir cul pas“, mas re co -
nhe cer que o País vive um do lo ro so mo men to de
guer ra ci vil não de cla ra da. São ne ces sá ri as ini ci a ti -
vas co ra jo sas para de ter o ”ga lo pe para a bar bá rie“,
man ten do, de mo cra ti zan do e aper fe i ço an do a ci vi li -
za ção.

É uma ques tão de op ção: ou per ma ne ce mos
amon to an do pes so as sem sen ti do e aguar dan do a
pró xi ma re vol ta, ou ocu pa mos o tem po des sas cri a tu -
ras com es tu do e ori en ta ção re gu la res. Nes se sen ti -

do, é mi nha in ten ção en ca mi nhar pro je to de lei que
tor ne obri ga tó rio o en si no fun da men tal para os in ter -
nos das ca sas de de ten ção de jo vens, em todo o Bra -
sil. A pro pos ta, se apro va da, re pre sen ta rá um avan ço
ra di cal para dar sen ti do às FEBEM e, mais im por tan -
te, para dar aos seus in ter nos a con di ção de cons tru í -
rem e ali men ta rem uma uto pia para a exis tên cia. Sem 
uto pia, sem so nho, não há sen ti do para a vida, mu i to
me nos para o fu tu ro de um jo vem.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada
mais ha ven do que 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 da
pró xi ma ter ça-feira, dia 20 de mar ço, a re a li zar-se às
14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 04 mi nu tos.)

–––––––––––––

ATA DA 6ª SESSÃO NÃO DELIBERATIVA
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2001

(Pu bli ca da no Diá rio do Se na do Fe de ral
de 24 de fe ve re i ro de 2001)

RETIFICAÇÃO

Na pá gi na 01879, 1ª co lu na, na fala da pre si -
dên cia, onde en cer ra pra zo para apre sen ta ção de
emen das ao Pro je to de Re so lu ção nº 1, de 2001, de
ini ci a ti va da Co mis são Di re to ra, que dis põe so bre a
tra mi ta ção de re que ri men to de in for ma ção, in clua-se
por omis são, o se guin te:

Acres cen te-se o se guin te ar ti go ao Pro je to de
Re so lu ção do Se na do nº 01, de 2001, a ser in se ri do
logo após o atu al art. 2º., re nu me ran do-se os sub se -
qüen tes:

”Art. 3º Acres cen te-se a se guin te Sub se ção
após 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
1 (Das Espé ci es) do Ti tu lo VIII (Das Pro po si ções),
com a se guin te re da ção:

SUBSEÇÃO II-B
Dos Re que ri men tos de Infor ma ções ao

Tri bu nal de Con tas da União

Art. 217-L. O re que ri men to de in for ma -
ção ao Tri bu nal de Con tas da União so bre a
fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá -
ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al e so bre re sul -
ta dos de au di to ri as e ins pe ções, pre vis to no
art. 71 da Cons ti tu i ção, quan do de ini ci a ti va
de Se na dor, de ve rá ser apro va do pelo Ple -
ná rio do Se na do Fe de ral.

§ lº. A co mis são é com pe ten te para
de li be rar so bre o re que ri men to apre sen tan -
do pe ran te ela, bem como para so li ci tar as
in for ma ções di re ta men te ao Tri bu nal.

§ 2º. O re que ri men to para que o Tri bu -
nal de Con tas da

União re a li ze ins pe ção e au di to ria de
na tu re za con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria,
ope ra ci o nal e pa tri mo ni al, nas uni da des ad -
mi nis tra ti vas dos Po de res Le gis la ti vo, Exe -
cu ti vo e Ju di ciá rio, e de ma is en ti da des re fe -
ri das no in ci so II do art. 71 da Cons ti tu i ção

Fe de ral, quan do de ini ci a ti va de Se na dor,
terá o mes mo rito do re que ri men to de in for -
ma ção de que tra ta esta Sub se ção.

Art. 217-M. Lido na Hora do Expe di en -
te, o re que ri men to de in for ma ção será pu bli -
ca do no Diá rio do Se na do Fe de ral e em
avul sos e in clu í do na Ordem do Dia, res pe i -
ta do o in ters tí cio de que tra ta o art. 280.

§ 1º A Tra mi ta ção do re que ri men to de
que tra ta esta Sub se ção não se apli ca o pra zo
pre vis to no pa rá gra fo úni co do art. 167, in fine.

§ 2º Apro va do o re que ri men to, se rão
so li ci ta das as in for ma ções, 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 As in for ma ções se rão so li ci ta das
por meio de cor res pon dên cia do Pre si den te
do Se na do Fe de ral, que será acom pa nha da 
de có pia in te gral ou avul so do re que ri men to.

§ 4º O pra zo para o Tri bu nal de Con tas da
União pres tar as in for ma ções so li ci ta das é de trin -
ta dias, con ta do do re ce bi men to da so li ci ta ção.

§ 5º No re que ri men to para a re a li za ção
de ins pe ções e au di to ri as de ve rá cons tar o
pra zo para que se jam con clu í dos os tra ba lhos 
pelo Tri bu nal de Con tas da União, ca ben do
àque la Cor te, me di an te jus ti fi ca ção, re quer ao 
Se na do a pror ro ga ção do pra zo.“

Jus ti fi ca ção

O Pro je to de Re so lu ção nº. 01, de 2001, tem o
mé ri to de con so li dar as nor mas so bre os re que ri men -
tos de in for ma ções de que tra ta o art. 50 § 2º., da
Cons ti tu i ção e a Lei Com ple men tar nº. 105, de 2000.

Toda via, exis te uma ou tra mo da li da de de re que ri -
men to de in for ma ção que não está dis ci pli na da ex pli ci -
ta men te no Re gi men to Inter no do Se na do: a dos re que -
ri men tos de in for ma ções ao Tri bu nal de Con tas da
União, que tem ori gem na Car ta Cons ti tu ci o nal, art. 71,
in ci so VII. Tam bém o re que ri men to para que o TCU re a -
li ze ins pe ções e au di to ri as – Cons ti tu i ção, art. 71, IV –
não está dis ci pli na do pelo Re gi men to des ta Casa. Por
isso, apro ve i tan do a opor tu ni da de de re vi são do con jun -
to das nor mas so bre re que ri men tos de in for ma ções,
pro po nho que o Se na do não de i xe pas sar esta opor tu -
ni da de para re gu la men tar a tra mi ta ção dos re que ri men -
tos di ri gi dos ao Tri bu nal de Con tas da União.

De ve-se es cla re cer que, como a Cons ti tu i ção
Fe de ral não fi xou pra zo para que o Tri bu nal de Con tas 
res pon da às so li ci ta ções do Se na do, esta Emen da
es ta be le ce em trin ta dias o re fe ri do pra zo, ten do por
pa râ me tro a re gra cons ti tu ci o nal vi gen te para os Mi -
nis tros de Esta do (Cons ti tu i ção, art. 50, § 2º.), em bo ra 
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sem as con se qüên ci as da im pu ta ção do cri me de res -
pon sa bi li da de. Já para as ins pe ções e au di to ri as, a
emen da pre vê que o pra zo seja fi xa do no pró prio re -
que ri men to, de acor do com as ca rac te rís ti cas do tra -
ba lho a ser exe cu ta do pela Cor te de Con tas.

Essas re gras so bre pra zo, uma vez não de fi ni das
na Cons ti tu i ção ou na Lei Orgâ ni ca do Tri bu nal de Con -
tas da União (Lei nº. 8.443, de 1992), po de rão ser dis ci -
pli na das no Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, ten -
do em vis ta a que é ao Con gres so Na ci o nal que com pe -
te o con tro le ex ter no, que, em sua mis são, con ta com o
au xí lio da Cor te de Con tas (Cons ti tu i ção, art. 71).

Sala das Ses sões, 22 fe ve re i ro de 2001. – Ro -
ber to Re quião.

(Á Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia e a Co mis são Di re to ra.)

AGENDA  CUMPRIDA PELO
 PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

 SENADOR  JADER BARBALHO

15-3-2001
Qu in ta-feira

11h30 – Se na dor Artur da Tá vo la, Se cre tá rio de
               Cult ura do Rio de Ja ne i ro

15h30 – Se nhor José Nas ci men to Bri to, Di re tor-
               Pre si den te do Jor nal do Bra sil

16h – Gru po de Po li ci a is Ro do viá ri os Fe de ra is
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publicação de livro sobre a vida e obra do falecido Governador de 
São Paulo, Sr. Mário Covas, dentro da Coleção ”Grandes Vultos que 
Honraram o Senado“. 198 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. 235 
  
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional.  286 
 
 
BELLO PARGA 
 
 Requerimento nº 76, de 2001, de autoria dos Senadores 
Edison Lobão e Bello Parga, respectivamente, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Deputado e ex-
Governador do Estado do Maranhão, Sr. Luiz Rocha, ocorrido 
ontem, dia 8 do corrente, em São Luís. 175 
 
 
BERNARDO CABRAL 
 
 Satisfação com a expressiva presença da imprensa no 
tribunal de honra do Senado, nesta tarde de segunda-feira. 016 
  
 Saudações pelo retorno do Senador Waldeck Ornelas.  016 
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 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 024 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 024 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. 024 
 
 Requerimento nº 64, de 2001, tendo como primeiro 
signatário o Senador Bernardo Cabral, solicitando que o tempo 
destinado aos oradores da Hora do Expediente seja destinado à 
comemorar os cinqüenta anos do jornal Tribunal da Imprensa, em 
data a ser oportunamente marcada.  081 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. 228 
 
 
CASILDO MALDANER 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 041 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 041 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas.  041 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 



 6 

Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. 255 
  
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional.  296 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 044 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 044 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas.  044 
 
 Parecer nº 41, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 213, de 1999.  088 
 
 Parecer nº 42, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 242, de 1999.  089 
 
 Parecer nº 43, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 293, de 1999.  089 
 
 Parecer nº 44, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2000.  090 
 
 Parecer nº 45, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 2000.  091 
 
 Parecer nº 46, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 2000.  092 
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 Parecer nº 47, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 86, de 2000.  093 
 
 Parecer nº 48, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de 2000.  094 
 
 Registro da homenagem que a Associação Comercial do Rio 
de Janeiro, ao ensejo das comemorações dos seus 181 anos de 
fundação fez, ao Ministro Carlos Velloso, Presidente do Supremo 
Tribunal Federal.  130 
 
 Requerimento nº 76, de 2001, de autoria dos Senadores 
Edison Lobão e Bello Parga, respectivamente, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Deputado e ex-
Governador do Estado do Maranhão, Sr. Luiz Rocha, ocorrido 
ontem, dia 8 do corrente, em São Luís. 175 
 
 Homenagem pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher. 176 
 
 Louvor pelo lançamento de unidade móvel do Instituto de 
Criminalidade do Estado do Maranhão, que procederá a exames de 
balística, visando tornar mais rápidas as investigações criminais.  195 
 
 Parecer nº 63, de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo. nº18,de 1999. Sr. 
Morazildo Cavalcanti 367 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Registro das iniciativas do Governo de Tocantins, 
destacando a implementação do Programa Estadual de Eletrificação 
Rural – Pertins.      018 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 038 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 038 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas.  038 
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 Registro do início da produção de remédios populares pela 
Fábrica de Medicamentos do Tocantins – FARMATINS.  132 
 
 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Testemunho da comoção da população paulistana nos 
funerais do Governador Mário Covas. Recordações dos momentos 
da vida política do governador Mário Covas.  120 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. 237 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional.  281 
 
 
EMÍLIA FERNANDES 
 
 Requerimento nº 65, de 2001, de urgência para o Projeto de 
Resolução nº 25, de 1998, de sua autoria, que institui o diploma 
mulher-cidadão Bertha Lutz e dá outras providências.  081 
  
 Requerimento nº 77, de 2001, de autoria da Senadora Emilia 
Fernandes e dos Senadores Pedro Simon e José Fogaça, de 
homenagem de pesar pelo falecimento do economista e ex-
Deputado Estadual e Federal, Francisco Machado Carrion Júnior, 
ocorrido no dia 23 de fevereiro último, no município de Encruzilhada 
do Sul, no Rio Grande do Sul.  196 
 
 
FRANCELINO PEREIRA 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 031 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
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Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 031 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. 031 
 
 Parecer nº 50, das Comissões de Educação, Constituição, 
Justiça e Cidadania e Diretora respectivamente, sobre o Projeto de 
Resolução nº 25, de 1998, de autoria da Senadora Emília 
Fernandes, que “Institui o Diploma Mulher Cidadã Bertha Lutz e dá 
outras providências”.  097 
 
 Parecer nº 53, de 2001, da Comissão de Constituição 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 
1996 (nº 1.536/96, na Casa de origem), que altera o § 1º do art. 39 
da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamenta o art. 
236 da Constituição Federal, dispondo sobre os serviços notariais e 
de registro. (Em reexame, por despacho da Presidência, conforme o 
Ofício nº 1.013/97).  152 
 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 039 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 039 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas.  039 
 
 Comemoração do Dia Internacional da Mulher.  179 
 
 
GERSON CAMATA 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2001. Complementar, de 
sua autoria, que altera o art. 4º da Lei Complementar nº 26, de 11 de 
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setembro de 1975, para dispor sobre a movimentação, pelo 
trabalhador desempregado, da conta vinculada no Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e do 
Programa de Integração Social (PIS) e dá outras providências.  084 
 
 
HELOÍSA HELENA 
 
 Repúdio à afirmação do Senador Antonio Carlos Magalhães 
à Revista Isto É, referente a seu voto no processo de cassação do 
Senador Luiz Estevão. 110 
  
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. 249 
 
 
HUGO NAPOLEÃO 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 032 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 032 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas.  032 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. 251 
  
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
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prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional.  284 
 
 
IRIS REZENDE 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 036 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 036 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. 036 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 18, de 2001, de sua autoria, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal de 
Morrinhos, no Estado de Goiás, e dá outras providências.  197 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional.  292 
  
 
JADER BARBALHO 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 029 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 029 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
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de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas.  029 
 
 Resposta à indagação suscitada pelo Senador Ademir 
Andrade. 176 
 
 Encaminhamento à Mesa de documentos referentes à 
Auditoria Independente sobre a evolução patrimonial de S. Exª.  198 
 
 
JEFFERSON PÉRES 
 
 Requerimento nº 63, de 2001, de sua autoria, solicitando 
seja efetuada auditoria especial do Tribunal de Contas da União, 
para investigar aplicação, pela Prefeitura de Coari, dos recursos 
relativos aos royalties pagos pela Petrobras/Petróleo Brasileiro – 
S.A, como compensação pela exploração do subsolo daquele 
município amazonense.  081 
 
 Análise de artigos da coletânea ”Os Custos da Corrupção”, 
lançados pela Fundação Konrad Adenauer.  187 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. 248 
 
 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 
 Homenagem ao Dia Internacional da Mulher.  126 
 
 Considerações sobre a importância do carnaval para a 
indústria do turismo.  126 
 
 
JOEL DE HOLLANDA 
 
 Parecer nº 49, das Comissões de Educação, Constituição, 
Justiça e Cidadania e Diretora respectivamente, sobre o Projeto de 
Resolução nº 25, de 1998, de autoria da Senadora Emília 
Fernandes, que “Institui o Diploma Mulher Cidadã Bertha Lutz e dá 
outras providências”.  096 
 
 
JONAS PINHEIRO 
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 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional.  294 
 
 
JORGE BORNHAUSEN 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 187, de 1999, de sua autoria, 
que modifica a Lei nº 9.096, de 1995, com a finalidade de ampliar o 
prazo de filiação partidária.  045 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 187, de 1999, de sua autoria, 
que modifica a Lei nº 9.096, de 1995, com a finalidade de ampliar o 
prazo de filiação partidária.  087 
 
 
JOSÉ AGRIPINO 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 043 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 043 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas.  043 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
 Encaminhamento ao Conselho de Ética do Senado Federal, 
de solicitação do Bloco de Oposição para apuração das denúncias 
feitas envolvendo os nomes dos Senadores Antonio Carlos 
Magalhães e Jader Barbalho e a suposta violação do painel de 
votação eletrônica do Senado.  008 
 
 Questão de ordem suscitada nos termos do art. 154, § 6º, 
inciso IV, do Regimento Interno do Senado Federal, referente à 
realização de reunião, amanhã, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sendo contraditada pelo Senador Romero Jucá, havendo o 
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Sr. Presidente Jader Barbalho declarado a sua decisão.      099 
 
 Solidariedade à Senadora Heloísa Helena pelas afirmações 
supostamente feitas pelo Senador Antonio Carlos Magalhães. 119 
 
 Preocupação com a instituição do Congresso Nacional 
diante da falta de ação na investigação das denúncias de corrupção. 119 
  
 Pesar pela morte do Governador Mário Covas. Preocupação 
com as declarações do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
sobre a instalação de uma CPI para apurar denúncias de corrupção 
no Governo. 164 
 
 
JOSÉ FOGAÇA 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 035 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 035 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas.  035 
 
JOSÉ JORGE 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 034 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 034 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas.  034 
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JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 030 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 030 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas.  030 
 
 
LEOMAR QUINTANILHA 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. 275 
  
 
LUCIO ALCÂNTARA 
 
 Requerimento nº 54, de 2001, havendo como 1º signatário o 
Senador Lúcio Alcântara, solicitando a inserção em ata de voto de 
profundo pesar pelo falecimento do ex-embaixador e banqueiro 
mineiro Walther Moreira Salles, em Petrópolis, no Estado do Rio de 
Janeiro. 017 
 
 Requerimento nº 14-A, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 276, 
de 2000.Complementar. 047 
 
 Requerimento nº 15, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2000, 
com os de nºs 151 e 353, de 1999, que já se encontram apensados, 
por versarem sobre o mesmo assunto. 047 
Projeto de Resolução nº 6, de 2001, de sua autoria, que dispõe 
sobre a estrutura e o funcionamento da Subsecretaria de Arquivo do 
Senado Federal. Sen. Lúcio Alcântara 053 
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 Homenagem ao ex-Senador Mário Covas, destacando a sua 
atuação exemplar na vida pública.      075 
 
 Requerimento nº 14-A, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 276, 
de 2000.Complementar. 094 
 
 Requerimento nº 15, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2000, 
com os de nºs 151 e 353, de 1999, que já se encontram apensados, 
por versarem sobre o mesmo assunto. 094 
 
 Requerimento nº 16, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 595, de 1999, 
com os de nºs 545, 582, 665 e 681, de 1999, que já se encontram 
apensados, por regularem a mesma matéria.      095 
 
 Considerações sobre o Dia Internacional da Mulher. 177 
 
 Comemoração pelo transcurso do décimo aniversário de 
falecimento do ex-Senador, ex-Ministro das Minas Energia e ex-
Governador do Estado do Ceará, César Cals de Oliveira Filho.  212 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. 243 
  
 
 
LUIZ OTÁVIO 
 
 Satisfação com a possibilidade de confirmação de existência 
de petróleo no subsolo Paranaense.  004 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 042 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 042 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
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Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas.  042 
 
 
MAGUITO VILELA 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 031 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 031 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas.   031 
 
 Requerimento nº 60, de 2001, de autoria do Senador 
Maguito Vilela e outros Srs. Senadores, solicitando a realização de 
sessão especial do Senado Federal, em homenagem póstuma ao 
Governador Mário Covas. 045 
 
 Associação às homenagens prestadas à memória do ex-
Governador de São Paulo, Mário Covas. Transcurso, amanhã, do 
Dia Internacional da Mulher. 123 
  
 
MAURO MIRANDA 
 
 Homenagens pelo transcurso, amanhã, do Dia Internacional 
da Mulher.  069 
 
 Justificativas para apresentação de projeto de lei, que dispõe 
sobre a concessão de títulos de posse de moradias financiadas 
pelos programas habitacionais do Governo Federal às mulheres.  069 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 16, de 2001, de sua autoria, que 
dispõe sobre a concessão de título de transferência de posse e de 
domínio das moradias financiadas com recursos do Orçamento 
Geral da União, preferencialmente à mulher. 086 
 
 
MOREIRA MENDES 
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 Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2000-Complementar, de 
sua autoria, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegível aquele cuja prestação de contas relativa 
a campanha eleitoral tenha sido rejeitada. Moreira Mendes 046 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 14, de 2001, de sua autoria, que 
altera a redação do art. 2º do Decreto-Lei nº 356, de 15 de agosto de 
1968, que estende benefícios do Decreto-Lei nº 288, de 28 de 
fevereiro de 1967, a áreas da Amazônia Ocidental, e dá outras 
providências.  063 
 
 
MORAZILDO CAVALCANTI 
 
 Parecer nº 54, de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Resolução nº25, de1998. Sen.Morazildo 
Cavalcanti 343 
 
 Parecer nº 55, de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo. nº 115,de 1996(nº 
274, de 1996, na Câmara dos Deputados.Sen.Morazildo Cavalcanti 360 

 
 Parecer nº 56, de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo. nº 1,de 2000 (nº 85, 
de 1999, na Câmara dos Deputados.Sen.Morazildo Cavalcanti 361 
 
 Parecer nº 57, de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo. nº 27,de 2000 (nº 
286, de 1999, na Câmara dos Deputados.Sen.Morazildo Cavalcanti 362 
 
 Parecer nº 58, de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo. Nº 92, de 2000 (nº 
229, de 1999, na Câmara dos Deputados. Sen. Morazildo 
Cavalcanti) 363 
 
 Parecer nº 59, de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo. nº 111,de 2000 (nº 
297, de 1999, na Câmara dos Deputados.Sen.Morazildo Cavalcanti 363 
 
 Parecer nº 60, de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo. nº 158,de 2000 (nº 
374, de 1999, na Câmara dos Deputados.Sen.Morazildo Cavalcanti 364 
 
 Parecer nº 61, de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo. nº 202,de 2000 (nº 
427, de 2000, na Câmara dos Deputados.Sen.Morazildo Cavalcanti 365 
 
 Parecer nº 62, de 2001 da Comissão Diretora que dá 
Redação final ao Projeto de Lei de Câmara. nº 51 ,de 2000 (nº 642, 
de 1999, na Câmara dos Deputados.Sen.Morazildo Cavalcanti 366 
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NEY SUASSUNA 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. 239 
  
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. 297 
 
 
OSMAR DIAS 
 
 Apelo ao Governo para a definição do plano de plantio para 
a safra de inverno.  077 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 17, de 2001, de sua autoria, que 
altera a Lei nº 9.424, de 24 de setembro de 1996, que dispõe sobre 
o Fundo de Manutenção e de Valorização do Magistério, na forma 
prevista no art. 60, § 7º, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e dá outras providências.  181 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. 230 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. 270 
 
 
PAULO HARTUNG 
 
 Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos Senadores 
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Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens de pesar 
pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas. 023 
 
 Homenagem ao Governador Mário Covas, falecido ontem 
em São Paulo.  072 
 
 Apelo para a celeridade da análise do projeto que 
regulamenta as diretrizes para o setor de saneamento básico e 
prevê regulamentação para licitações nessa área, entre outros itens. 072 
 
 Apresentação de requerimento objetivando a criação de uma 
comissão parlamentar destinada a estudar a matéria.  072 
 
 Requerimento nº 71, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
formação de Comissão Especial, formada por 15 titulares e igual 
número de suplentes para, em 120 dias, estudar, discutir e formular 
propostas para o setor de saneamento básico no País.        101 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. 226 
 
 
PEDRO PIVA 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. 257 
 
 
PEDRO SIMON 
 
 Requerimento nº 58, de 2001, de sua autoria, de 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador de São 
Paulo, Sr. Mário Covas, ocorrido hoje, em São Paulo. 023 
 
 Requerimento nº 17, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
tramitação conjunta da Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de 
2000, com as de nºs 29 e 39, de 1999, que já se encontram 
apensadas, por versarem sobre o mesmo assunto.  047 
 
 Requerimento nº 17, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
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tramitação conjunta da Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de 
2000, com as de nºs 29 e 39, de 1999, que já se encontram 
apensadas, por versarem sobre o mesmo assunto. 095 
 
 Requerimento nº 77, de 2001, de autoria da Senadora Emilia 
Fernandes e dos Senadores Pedro Simon e José Fogaça, de 
homenagem de pesar pelo falecimento do economista e ex-
Deputado Estadual e Federal, Francisco Machado Carrion Júnior, 
ocorrido no dia 23 de fevereiro último, no município de Encruzilhada 
do Sul, no Rio Grande do Sul.  196 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. 253 
 
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. 278 
 
 
RAMEZ TEBET 
 
 Homenagens póstumas ao Governador Mário Covas, 
falecido ontem em São Paulo. 124 
 
 Comunicando a realização de reunião do Conselho de Ética 
do Senado Federal, na próxima quarta-feira, às 10 horas, com o 
objetivo de ouvir os jornalistas da revista Isto É. 183 
 
 
RENAN CALHEIROS 
 
 Solicitação ao Senador Antonio Carlos Magalhães de 
brevidade na apresentação das provas de corrupção, para 
estabelecimento da ordem política e econômica do país.  114 
 
 Contraditando o Senador Antonio Carlos Magalhães.  118 
 
 
ROBERTO FREIRE 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 



 22 

Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 033 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 033 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. 033 
 
 Proposta de instalação de CPI com objetivo de investigar as 
denúncias feitas pelos Senadores Antonio Carlos Magalhães e Jader 
Barbalho. 114 
 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Críticas ao anúncio, pelo Presidente da República, da 
retomada da privatização das estatais de energia elétrica, 
ressaltando o aumento da crise no setor.          184 
 
 Exposição acerca da visita do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Celso Lafer, em cumprimento ao Requerimento 
nº 6, de 2001, para prestar esclarecimentos sobre o embargo 
comercial canadense à carne bovina brasileira, medida seguida pelo 
México e Estados Unidos da América, bem como sobre o impasse 
entre Brasil e Canadá, envolvendo subsídios do governo canadense 
ao setor de aviação. 246 
  
 Comentários referentes à exposição do Ministro de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Dr. Marcus Vinicius Pratini de 
Moraes, em cumprimento ao Requerimento nº 7, de 2001, para 
prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial adotado pelo 
Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México contra o 
rebanho bovino nacional. 273 
 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Elogios à decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 
anulando os títulos emitidos para pagamento de precatórios. 004 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
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da presente sessão, e dá outras providências. 037 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 037 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. 037 
 
 Solidariedade às manifestações do Brigadeiro Ferola, 
Presidente do Superior Tribunal Militar, quanto aos rumos do projeto 
Sivam.  078 
 
 Requerimento nº 62, de 2001, de sua autoria, solicitando ao 
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, as informações que menciona.  080 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Considerações sobre a atuação da Frente Parlamentar do 
Cooperativismo e o desenvolvimento do setor.  129 
 
 Requerimento nº 72, de 2001, de sua autoria, solicitando à 
Procuradoria-Geral da República, as informações que menciona.  158 
 
 Requerimento nº 73, de 2001, de sua autoria, solicitando ao 
Ministro de Estado da Fazenda, que determine o Banco Central 
remeter ao Senado Federal, as informações que menciona.  159 
 
 Requerimento nº 74, de 2001, de sua autoria, solicitando ao 
Ministro de Estado da Fazenda, que por meio da Secretaria da 
Receita Federal, preste as informações que menciona. 159 
 
 
RONALDO CUNHA LIMA 
 
 Requerimento nº 66, de 2001, tendo como primeiro 
signatário o Senador Ronaldo Cunha Lima, solicitando que o tempo 
destinado aos oradores da Hora do Expediente da sessão do dia 15 
de março próximo, seja destinado a homenagear o centenário de 
nascimento de Argemiro de Fiqueirêdo. 081 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
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Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 041 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 041 
  
 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas. 041 
 
 
SÉRGIO MACHADO 
 
 Requerimento nº 56, de 2001, de sua autoria e outros Srs. 
Senadores, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador Mário Covas, e dá outras providências. 023 
  
 Requerimento nº 59, de 2001, de autoria do Senador Sérgio 
Machado e outros Srs. Senadores, solicitando a realização de 
sessão especial do Senado Federal, destinada a homenagear o ex-
Senador Mário Covas.  044 
 
 
TASSO ROSADO  
 
 Homenagem pelo transcurso do centenário de falecimento 
da poetisa potiguar Auta de Souza.       003 
 
 Projeto de Resolução nº 6, de 2001, de sua autoria, que 
dispõe sobre a estrutura e o funcionamento da Subsecretaria de 
Arquivo do Senado Federal.  053 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 12, de 2001, de sua autoria, que 
altera o art. 3º da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, para 
dispor sobre a periodicidade da participação nos lucros ou 
resultados dos trabalhadores nas atividades agrícolas, pecuárias ou 
de extração vegetal e dá outras providências.  060 
  
 Projeto de Lei do Senado nº 13, de 2001, de autoria do 
Senador Valmir Amaral, que altera o Código de Trânsito Brasileiro 
para permitir, sob condições, que maiores de dezesseis anos 
obtenham permissão para dirigir.   061 
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 Associando-se às homenagens póstumas ao ex-Governador 
de São Paulo, Mário Covas.  126 
 
 Homenagem pelo Dia Internacional da Mulher, destacando 
as conquistas das mulheres no Rio Grande do Norte, em particular. 194 
 
 Transcurso do centenário do Colégio Diocesano de Santa 
Luzia. Registro da visita ao Rio Grande do Norte do empresário 
Antonio Ermírio de Moraes, para vislumbrar o potencial econômico 
do Estado.  194 
 
 
TIÃO VIANA 
 
 Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos Senadores 
Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião Viana, 
solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do Governador 
de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão da presente 
sessão, e dá outras providências. 022 
 
Leitura do artigo “Um Cemitério em Nairobi”, de autoria do Senador 
José Sarney, publicado no jornal Folha de S. Paulo de hoje, relativo 
à política perversa das multinacionais que buscam manter o 
monopólio na fabricação de remédios para controle da Aids. 160 
 
 Elogios ao trabalho desenvolvido pelo Ministério da Saúde, 
no combate à propagação da Aids. 160 
  
 Registro da realização do I Fórum Internacional de 
Hepatologia, em Belém, no último final de semana.      191 
 
 
VALMIR AMARAL 
 
 Justificativas a projeto de lei, permitindo aos jovens de 16 
anos obterem permissão para dirigir veículos automotivos.  126 
 
 
WALDECK ORNELAS 
 
 Discutindo Requerimento nº 55, de 2001, de autoria dos 
Senadores Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal, e Tião 
Viana, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do 
Governador de São Paulo, Sr. Mário Covas, bem como a suspensão 
da presente sessão, e dá outras providências. 043 
 
 Discutindo Requerimento nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Sérgio Machado e outros Srs. Senadores, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Governador Mário Covas, 
e dá outras providências. 043 
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 Discutindo Requerimento nº 57, de 2001, de autoria dos 
Senadores Paulo Hartung e Roberto Freire, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Governador de São Paulo, Sr. Mário 
Covas.  043 
 
 Balanço de sua gestão à frente do Ministério de Minas e 
Energia. 101 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P14: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 12    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P15: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     13
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P16: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 14    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P17: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     15
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P18: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 16    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P19: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     17
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P20: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 18    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P21: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     19
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P22: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 20    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P23: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     21
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P24: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 22    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P25: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     23
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P26: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 24    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P27: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     25
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P28: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 26    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P29: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     27
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P30: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 28    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P31: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     29
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P32: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 30    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P33: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     31
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P34: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 32    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P35: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     33
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P36: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 34    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P37: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     35
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P38: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 36    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P39: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     37
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P40: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 38    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P41: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     39
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P42: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 40    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P43: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     41
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P44: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 42    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P45: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     43
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P46: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 44    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P47: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     45
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P48: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 46    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P49: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     47
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P50: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 48    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P51: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     49
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P52: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 50    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P53: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     51
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P54: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 52    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P55: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     53
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P56: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 54    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P57: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     55
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P58: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 56    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P59: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     57
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P60: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 58    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P61: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     59
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P62: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 60    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P63: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     61
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P64: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 62    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P65: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     63
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P66: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 64    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P67: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     65
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P68: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 66    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P69: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     67
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P70: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 68    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P71: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     69
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P72: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 70    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P73: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     71
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P74: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 72    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P75: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     73
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P76: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 74    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P77: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     75
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 76    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P79: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     77
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 78    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P81: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     79
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 80    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 82    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P85: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     83
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 84    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P87: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     85
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 86    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P89: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     87
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 88    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     89
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 90    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P93: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 92    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P95: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     93
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 94    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P97: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     95
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 96    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P99: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     97
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 98    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     99
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 100    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     101
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 102    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 104    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 106    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 108    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 110    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 112    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     113
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 114    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 116    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 118    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 120    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 122    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 124    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 126    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 128    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 130    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 132    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 134    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 136    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 138    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 140    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 142    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 144    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 146    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 148    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 150    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 152    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 154    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 156    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 158    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 160    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 162    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 164    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 166    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 168    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 170    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 172    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 174    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 176    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 178    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 180    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 182    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 184    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 186    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 188    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 190    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 192    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 194    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 196    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 198    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 200    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 202    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 204    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 206    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 208    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 210    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 212    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 214    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 216    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 218    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 220    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 222    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 224    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 226    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 228    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 230    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 232    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 234    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 236    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 238    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 240    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 242    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 244    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 246    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 248    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 250    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 252    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 254    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 256    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 258    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 260    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 262    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 264    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 266    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 268    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 270    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 272    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 274    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 276    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 278    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 280    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 282    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 284    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 286    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 288    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 290    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 292    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 294    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 296    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 298    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 300    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 302    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 304    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 306    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 308    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 310    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 312    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 314    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 316    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 318    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 320    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 322    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 324    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 326    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 328    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 330    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 332    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 334    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 336    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 338    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 340    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 342    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 344    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 346    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 348    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 350    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 352    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 354    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 356    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 358    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 360    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 362    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 364    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 366    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 368    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 370    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 372    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 374    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 376    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 378    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 380    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 382    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 384    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 386    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 388    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 390    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 392    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 394    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 396    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 398    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 400    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 402    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 404    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 406    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 408    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 410    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 412    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 414    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 416    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 418    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 420    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 422    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 424    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 426    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 428    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 430    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 432    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO  2001
	Esq_Normal: 434    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Esq_Normal: MARÇO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 




