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ISANCADA PARLAMENTAR DA AMAZÔNIA LEGAL 

RELATOR: DEP. ANTÔNIO EEI.IÃO 

Senhoras e Senhores Parlamentares da Amazônia Legal 

Em face das muitas reivindicações sugeridas pelos parlamentares dos 
nove Estados que compõem a Amazônia Legal, fica dificil sumarizá-Ias de 
forma global, pois embora estejam numa mesma região que os identifica muito 
mais pelas caracteristicas geográficas do que pelas questões e realidades sócio
econômicas, temos consciência de que não existe uma só Amazônia, uniforme e 
diferenciada. Há muitas amazônias, do ponto de vista climático, geológico, de 
solos, vegetação, ocupação humana, etc. Desta forma, não é tarefa fácil e muito 
menos simpática a todos, apresentar a esta tribuna para apreciação e possíveis 
sugestões um conjunto de propostas que sintetize as sugestões de todos os 
parlamentares e atenda em sua plenitude aos anseios das comunidades e Estados 
que representamos. Como tentativa de ordenar as propO.5t3S. tomamos como 
~istemática de aglomeração das sugestões. apresentá~las em três níveis: 

A - Política Global de Desenvolvimento Regional para a Amazônia 
Legal; 

B - Recomendações para ações do Governo Federal de alta 
prioridade para a Região tomando como referências as reivindicações 
abrangentes por Estado ( propostas apresentadas pela Bancada de cada 
Estado); 

c - Sugestões estadualizadas propostas pelos parlamentares de cada 
Estado (propostas apresentadas em sua integra pelos Parlamentarcs elou 
Bancadas). 
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ACKEDITO SER IMPORTANTE PARA TODOS NÔS DA 
AMAZÔNIA, ANTES DE APRESENTARMOS EST AS PROPOSTAS, 
LERMOS PARTE DO DISCURSO DO PRESIDENTE 
FERNANDO HENRIQUE O CARDOSO SOBRE A AMAZÔNIA. 

A seguir. destaçamos treçhos da resposta à pergunta da repÓrter Teresa 
Iyanjcsba, da Ty Amazgnas' 

PENSAMENTO SOBRE A AMAZÔNIA: 

"Nós temos todas as condições de mudar muito a no~sa visão da Amazània. Eu tenho 
me reunido com .governadores da Amazônia. mais de Un1a: vez. e o pacto fundamental 
entre eles e deles com o governo da União é o seguinte: se gerou uma imagem que a 
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Amazônia queria destruir os recursos naturais. Esses governadores todos têm me 
afirmado que estão absolutamente empenhados com a nova filosofia do 
desenvolvimento sustentável. Nós vamos tàzcr uma reunião na Amazônia. Eu • os 
Ministros que tenham algo a ver com a Amazônia e os Govemado~ para definir 
quais vão ser as prioridades e ações do governo na Amazônia, mas sobretudo_ nós 
Vamos fora do Brasil, eventualmente, mais tarde. transmitir essa convicção que é 
possível o desenvolvimento sustentável na Amazônia e que o desenvolvimento não 
pode ser contraditório com a situação da natureza"; 

TURISMO: "é essencial a delimitação adcquaaa das terras Indigenas, também, 
e a definição das áreas de EXPLORAÇÃO MINERAL"; 

TRANSAMAZÔNICA: 

"Eu tenho o compromisso de levar adiante a transamazônica que esca cm estado 
lamentável"; 

TUCURUÍ: 

"Fazer o linhão de Tucurui seguir adiante, porque Tucuruí não está beneficiando a 
Amazônia"; 

CUIABÁ SANTARÉM: 

"Nós temos compromisso de fazer a CuiabálSantarém"; 

BR 174-MANAUS-BOAVISTA-VENEZUELA: 

"Já estão sendo feitas estradas de ligação lá pra cima, pra Vcnczucla"~ 

ÓLEO DE URUCU: 

"Existem problemas importantes a screm resolvidos"; 

ENERGIA DA VENEZUELA: 

"Existe compromisso de utilização da energia gerada na Venezuela. de Guri para Boa Vista e 
Manaus"; 

CRITÉRIOS PARA FIXAR PRIORIDADES: 

"Eu quero saber com os governadores quais são as prioridades. como é que se faz uma 
cronologia disso. porque os recursos não são abundantes e eu não quero decidir daqui; não 
quero dizer uma coisa que amanhã não cumpra. então. nós vamos ter uma reunião logo na 
Amazônia. se possivel em março. antes de ir aos Estados Unidos em abril. para mostrar esse 

noss.J espírito"; 
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Junho de 1995 DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

RECURSOS INTERNA.CIONAIS: 

"Vamos apelar para os recursos que existem em abundâncja na ârea Jntemacional, mas que 
só vêm se deixannos claro que temos essa nova visão da questão amazônica'"; 

PROJETOS SIVAM/SIPAM: 

'''Nós vamos dar impulso aos projetos SIVAM/SIPAM. que são projetos imponantcs de 
controle do espaço aéreo através de sistema de radares na Amazônia e que tem investimentos 
de mais d. UM BILHÃO DE REAIS", 

BASA: 

"Temos que rever o BASA. Nós vnmos designar alguém para o BASA com critério técnico 
- os governadores sabem disso c apoiamo Eu nào sou. nunca fui. nem serei partidârio da 
utili7ação dos recursos publicas em termos politicos"; 

SUDAM: 

"Nós vamos pensar na SUDAM de novo, como a SUDENE. como órgão efetivo de 
planejam~nto regional"; 

ZONA FRANCA DE MANAUS: 

"Os incentivos fiscais da ZFM estão previstos n:1 Constituição. Não hã proposta, nessa 
matéria. de alteração. Nós temos que examinar com muita objetividade o que significa esses 
incentivos. A Zona Franca gera empregos. Eu sei porque conheço o assunto de peno porque 
debati no Senado e eu não quero me antecipar. mas certamente. uma região como a 
Amazônia precisa de incentivos para que ela possa conlinuar crescendo"; 

I A - Política Global de Desenvolvimento Regional.para a Amazônia Legal; I 

Com base nas propostas apresentadas, as metas prioritárias e urgentes 
para a Amazônia Legal são: 

I - Reinclusão das emendas dos parlamentares da Amazônia Legal, 
aprovadas pelo Congresso Nacional, relativas ao OGU/95 e cortadas em 90% 
(noventa por cento) pelo atual Ministro do Planejamento; 

11 - Investimentos no Setor de Geração de Energia Elétrica e expansão de 
suas Redes de Transmissão e de Distribuição. em especial, para viabilização do 
Linhão de Tucurui: 

1II - Recuperação da Malha Rodoviária já existente e investimentos m 
abertura de novas estradas; 

Quinta-feírn 8 9861 
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IV - Fortalecimento das Instituições Federais de Desenvolvimento e 
Pesquisa na Região, especialmente a SUDAM; SUFRAMA; BASA; INPA; 
ELETRONORTE; EMBRAPA e MUSEU EMÍLIO GOELDI; 

v - Implantação efetiva do Levantamento Econômico-Ecológico e de 
mecanismos de incentivos a exploração e industrialização de produtos de 
manejo da Floresta Amazônica. 

VI - Manutenção dos inéentivos fiscais da SUFRAMA e a sua 
globalizaçào na Região, COI11 o término da separação da Amazônia (Ocidental e 
Oriental); 

VIl - Apresentação de um projeto global que busque a aplicação de uma 
Política de Desenvolvimento Integrado com o objetivo de nonear as ações da 
União e dos Estados na Amazônia; 

VIII - Implantação de um programa de fomento ao ECO-TURISMO na 
região. promovendo a nível nacional e internacional. a importância desta 
indústria para a conservação ambiental da natureza e em especial a valorização 
da qualidade de vida dos habitantes da Floresta; 

IX ~ Autonomia dos Estados Amazônicos quanto ao gerenciamento 
fundiário de seuS territórios; 

x -Implantação de uma Refinaria de Petróleo na Amazônia Oriental; 

Xl - Viabilização das hidrovias Teles Pires - Tapaji'. e Araguaia -
Tocan~ins; 

XlI - Implantação da Rodovia que ligará a Amazônia ao Pacilico -
TRANSPACÍFICA; 

XlIl - Implantação dos Projetos SIPAM E SIV AM e fortalecimento do 
Projeto Calha Norte. 

XIV - Formação de Um Grupo de Trabalho composto de Parlamentares 
da Bancada da Amazônia e de Tecnicos do Ministério da Justiça, com o 
objetivo de dar celeridade ás propostas de leis que dizem respeito à Amazônia, 
já em tramitação no Congresso e' sugeriI' novas propostas de regulamentação de 
artigos ligados a temas impoltantes. tais como áreas de fronteira, meio 
ambiente, questão indigena, mineração, etc. 

XVl - Gantir os direitos e tratamento isonômico dos funcionârios 
públicos federais dos Extintos Territórios Federais. 
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B "Recomendações de alta prioridade para.a Região, considerando 
duas reivindicações· abrangentes· por Estado (duas propostas de cada 
Eslado); 

Apresentamos abaixo as propostas apresentadas pelas Bancadas 
dos Estados da Amazônia Legal, levando-se em conta a importância dessas para 
a Região e principalmente a necessidade urgente em cada Estado: 

a) Ligação da Amazônia (Acre) com o Pacífico, através da ligação 
rodoviária via Assis Brasil (AC) pela BR - 317 e recuperação da BR 364; 

b) Investimentos na geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica nos Estados mais carentes e extremaniente deficitários neste setor 
(ACRE, AMAPÁ. MATO GROSSO, RONDÔNIA E RORAIMA); 

c) Asfaltamento da BR 163 Cuiabá-Santarem, no trecho Santa Helena 
(MT) - Santarém (PA) e BR 010 dando continuidade a Transamazônica ate 
Humaitá e desta até a BR 164; 

d) Definiçào de uma política regionalizada de assentamento fundiário 
para a Amazônia Legal e implantação de um programa integrado de apoio e 
incentivos ao desenvolvimento agro~industrial; 

e) Viabilização do Linhão de Tucuruí em 500KV, para levar a energia 
gerada na Hidrelétrica de Tucurui para o Oeste do Para (Sanrarém e Itaituba) e a 
partir de Altamira atravessar o Rio Amazonas e atender as localidades da 
margem esquerda, seguindo em duas ramificações sendo uma para Macapá e a 

outra para Manaus, b'eneficiando, portanto. os estados do Amapá e do 
Amazonas; 

f) Implantação de um Programa de Saneamento Básico e Ocupação das 
Áreas Urbanas da Região Amazônica, que apresenta o menor ~índice de 
saneamento básico do Pais, mais de 95% (noventa e cinco por cento) das 
cidades não têm saneamento básico e sofrem hoje um dos mais fortes processos 
de migração e favelamento de suas cidades; 

g) Manutenção da Politica de Equalização de Combustíveis na Região 
Amazônica; 

h) Exploração industrio! do Gás de URUCU, no Amazonas; 

i) Implantação de uma Refinaria de Petróleo na Amazônia, especialmente 
no Porto de Barcarena, Estado do Pará; 

j) Viabilízação das Hidrovías Teles Pires - Tapajós e Araguaia 
Tocantis; 

I) Manutenção dos incentivos fiscais da SUFRAMA e a sua integração ao 
MERCOSUL; 
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m) Transferir as terras atualmente gerenciadas pela União aos Estados 
Amazônicos; 

n) Definir uma nova politica sobre a questão fundiária ambiental e 
indigena nos Estados da Amazônia; 

o) Melhoria dos portos e aeroportos da Amazônia; 

p) Definição de uma Política Global de ECO-TURISMO para a Região. 

q) Investir em Saneamento básico e habitação nas cidades amazônicas; 

r) Liberar recursos para os órgãos de pesquisa e desenvolvimento na 
Região. 

s) Implantação de um Programa de Aproveitamento das Terras de 
Várzeas da Amazônia; 

t) Implantação de uma nova e aplicável politica de reflorestamento da 
região. 

Ic- Sugestões estadualizadas propostas pelos parlamentares de cada Estado.1 

Todas as propostas apresentadas pelas Bancadas, estão abaixo 
relacionadas na sua forma original: 

BANCADA PARLAMENTAR DA AMAZÔNIA LEGAL
ESTADO DE RORAIMA 

REIVINDICAÇÕES 

1.Asfaltamento da BR 174 - Única via de ligação do nosso Estado com o pais. 
500Km de asfalto - trecho Caracarai-Manaus. 
Valor: R$ 65.000.000,00. 

2.Implantação das áreas de livre comércio de Bonfim e Pacaraima com. a 
extensão a Boa Vista, capital do Estado. 
Valor: R$ 3.500.000,00 
3. Construção de um sistema definitivo e seguro de geração de energia para 
o Estado com as seguintes opções: 

a) Construção da Hidroelétrica de Catinga 
Capacidade de energia: 250 MW 
Custo: R$ 220.000.000,00 ou 

b)Aproveitamento Gás de Juruá 

Junho de 1995 



Junho de 1995 DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

4. Apoio ao Programa de Desenvolvimento Agropecuário do Estado com 
liberação de recursos para Crédito Agricola. Ano de 1995 (Banco do 
Brasil/Basa): 

- Custeio pecuário: R$IO.OOO.OOO,OO 
- Custeio Agricola: R$ 7.000.000,00 
- Investimento pecuário: R$ 8.000.000,00 
- Investimento Agricola: R$ 5.000.000,00 

5. Revisão da demarcação das áreas indígenas no Estado com· vistas à 
adequá-las à população indígena residente e ao desenvolvimento de nossa 
região. 

- Revisão doa área ianomâmi; 
- Não demarcação em área contínua de Raposa e Serra do Sol. 

6. Definição de uma política governamental de exploração de nossas 
reservas minerais com a participação dos mineradores e garimpeiros com 
garantia da preservação ambiental. 

7. Apoio aos Funcionários Públicos Fcderais à disposição do Estado com 
definição de uma política de ação com as seguintes prioridades: 

- Enquadramento dos servidores municipais com base no Parecer FC-3; 
- Garantia do pagamento das vantagens já asseguradas aos demais servidores 

federais: 
a) Ticket Alimentação. 
b) Auxilio-Creche. 
c) Adicional Noturno e Horas Extras - Policiais Civis de Carreira; 

- Pagamento das questões trabalhistas aos servidores federais - já ganhas nas 
justiças, há mais de um ano em tramitação no Ministério da Administração e 
Reforma do Estado,ex-SAF; 

- Instalação da Delegacia do Ministério da Administração Federal no 
Estado com vistas aogereDciamento do quadro de servidores federais à 
disposição do Estado. 

BANCADA DE RORAIMA 
Brasília(DF),06 de março de 1995. 

Nome Assinatura Partido 

1. ________ _ 

2. _______ _ 

BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DO ACRE 

1. TRANSPORTES 
Garantir a pavimenta e manutenção das rodovias federais BR-364 (Rio 
Branco-Cruzeiro do Sul) e BR-3l7 (Rio Branco-Assis Brasil), como 
forma de· promover a integração fisica do Estado e da região para com os 
países andinos. 
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2. ENERGIA 

Ampliar a capacidade de geração e distribuição de energia elétrica na 
capital e municípios do interior, buscando implantar um programa de 
eletrificação rural para melhorar as condições de vida e permanência do 
homem no interior. 

3. SANEAMENTO 

Garantir investimentos para promover a implementação e amplicação de 
sistemas de abastecimento de água, bem como sistemas de coleta e 
tratamento de esgotos sanitários. 

4. HABITAÇÃO 

Promover um programa de organização de áreas ocupadas com sub
habitações, bem como lotes urbanizados, cetas básicas de material de 
construção e habitações, como forma de garantir moradia digna à 
população de baixa renda. 

S.SAÚDE 

Garantir condições para recuperação e manutenção das unidades 
existentes do sistema de saúde do estado, bem como a implatação de 
novas unidades em município desassistidos, objetivando o efetivo 
atendimento às populações do interior, com ênfase também para um 
programa de erradicação das doenças tropicais e infecto,contagiosas. 

6. EDUCAÇÃO 

Garantir a universalização do acesso à educação às crianças de 7 a 14 
anos, um energético programa para a erradicação do analfabetismo, bem 
como um programa de educação para o trabalho. 

7. DESENVOLVIMENTO AGRO-FLORESTAL 

Garantir a aporte de' recursos para a dinamização de um problema de 
desenvolvimento do setor agro-pecuário, bem como exploração racional 
dos recursos naturais renováveis. definido através do zoneamento 
econômico ecológico do estado, garantindo assim a sustentabilidade do 
processo de desenvolvimento. 

Garantir através da reativação do Conselho Nacional da Borracha ou 
através do Conselho de Recursos Naturais, a participação efetiva de 
representantes da Amazônia, visando especialmente a reestruturação, 
dinamizaçõa e fortalecimento da economia da borracha nativa e outros 
produtos naturais da Amazônia. 

8. QUESTÃO AGRÁRIA 

Garantir infra-estrutura básica para os projetos de colonização e 
assentamento rural e extrativista, de resposabilidade do governo federal, 
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através do INCRA e IBAMA, como forma de conter o processo existente 
de êxodo rural, bem como promover estudos em conjunto com o governo 
do estado para o aproveitamento das potencialidade das áreas de proteção 
ambiental, buscando melhorar a qualidade de vida da população ali 
residente. 

9. DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Fortalecer os organismos federais para o desenvolvimento regional, 
especialmente a SUDAM - Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia e SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus, 
garantindo-lhes condições efetivas de implantar ações estruturantes para 
o desenvolvimento da região, como forma de reduzir as graves 
desigualdades econômicas e sociais da Amazônia. 

Garantir o apoio do. Governo Federal para implementação do 
PRODESAP- Programa de Desenvolvimento Sustentável da Economia 
dos Municípios dos Vales dos Rios Acre e Purus, elaborado pelas 
prefeituras e a ser negociado com o Ministério do Planejamento 
(COFIEX), para apreciação de financiamento junto ao BID 
(aproximadamente US$ 180 milhões). 

Garantir o desenvolvimento auto-sustentável do estado, através de 
fomento a iniciativas privadas nas áreas de agro-indústrias, indústrias de 
base florestal e extrativistas e de culturas permanentes, utlizando recurso 
oriundos do Fundo Constitucional do Norte - FNO, em condições 
regionalizadas, de forma a possibilitar a geração de emprego com 
distribuição de renda. 

Senadores 

NABOR JÚNIOR 
FLA VIANO MELO 
MARINA SILVA 

Deputados Federais 

CARLOS AIRTON 
CÉLIA MENDES 
CHlCÃO BRÍGIDO 
FRANCISCO DIÓGENES 
JOÃO MAIA 
MAURI SÉRGIO 
RONIVON SANTIAGO 
ZILA BEZERRA 
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ESTADO DO MATO GROSSO 

SENADOR CARLOS BEZERRA, JONAS PINHEIRO, JÚLIO CAMPOS, 
DEPUTADO ROGÉRIO SILVA, DEPUTADO ANTÔNIO JOAQUIM, 
DEPUTADO TETÉ BEZERRA,DEPUTADO ROBERTO FRANÇA, 
AUGUSTlNHO FREITAS, DEPUTADO WELLINGTHON, DEPUTADO 
GILNEY VIANA, DEPUTADO RODRIGUES PALMA 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES PARA DEBATE COM BANCADA DA 
AMAZÔNIA LEGAL (Encaminhamento para Comissão Executiva Provisória 
até 07/03/95. 

I. Financiamentos para a criação de pequenas e médias indústrias processadoras 
de produtos agricolas; 

2. Urgente recuperação da BR-163; ASFALTAMENTO DE SANTA HELENA 
ASANTARÉM; 

3. Criação de Mercado Futuro de Grãos, ligado a Bolsas Internacionais; 

4. Liberalização do aproveitamento de madeira( castanheira); 

S. Recursos financeiros para vi~bilização hidrovia Tapajós; 

6. Recursos financeiros para Construção de armazéns graneleiros; 

7. Recursos financeiros para o INCRA - Assentamento de colonos: 

8. ConstrUção e Recuperação de Estradas para o escoamento da produção, em 
especial da MT-235, que abrange a Região Sul da Amônia Legal; 

9. Integração da Amazônia Legal no contexto sócio~econômico 
- Acima do paralelo 15', inexistem Sistemas Integrados p' 

desenvolvimento. 
A única refinaria existente em Manaus é insuficiente para abaste 

região. 

10. Urgente liberação de recursos já consignados no orçamento da união 
implantação da hidrovia Araguaia-Tocatins, no seu primeiro trecho 

• Rogério Silva 
Deputado Federal 

Antônio Joaquim 
Deputado Federal 
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BANCADA PARLAMENTAR DA AMAZÔNIA LEGAI 
BANCADA DO ESTADO DO AMAPÁ 

A Bancada do Estado do Amapá, reunida no dia 07 de fevereiro 
1995, no Gabinete do Senador Sebastião Rocha definiu a seguinte pauta 
reivindicaçães prioritárias para o Estado: 

I) Interligação da Usina Hidrelétrica de Tucurui il margem esquerda 
Amazonas com tensão de 500 KV com a possibilidade de atender os Estados 
Amapá e Amazonas. 

2) Construção do terminal de containers no porto de Santana para viabiliza: 
zona de livre comércio entre Macapá e Santana. 

3) Conclusão das obras da rodovia BR 156 que liga Laranjal do Jari, o terce; 
maior municipio do Estado, ao Oiapoque, que é a porta de entrada para 
Caribe e para o Mercado Comum Europeu através da Guiana Francesa. 

4) Saneámento básico e ocupação ordenada do espaço urbano dos municipi 
de Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Hoje cerca de 85% da população ., 
Estado está concentrada nestas três cidades. 

5) Ampliação do Mercosul para os Países do Caribe estimulando a zona ( 
comércio internacional com os Estados do Noite do Brasil (Merconorte) 

Coordenadores: 
Senador Sebastião Rocha 
Deputado Antônio Feijão 

Brasília, 07 de março de 1995. 

Deputados indicados pela Bancada para participar da ComissãQ 
Mista do Bloco AmaZÔnico; SEBASTIÃO MADEIRA e DAVI ALVES 

SILYA 

ReiYindicaçÕes da Bancada do Maranhão no Bloço Parlamentar da 
AmazÔnia 

I. Continuação da Ferrovia Norte-Sul 
2. Iristalação da RENOR na Amazônia Legal 
3. Hidrovia Tocantins-Araguaia 
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4. Incentivos il consolidação do Polo Agricola (produção de grãos do Sul do 
Maranhão 

5. Incentivos para a crlaçao àe um Polo Moveleiro na Pré-Ama; 
Maranhense (Imperatriz-Açailândia-Itinga) 

6. Criação de uma Universidade Federal na Pré-Amazônia Maranh 
(Imperatriz,Açailândia-Balsas) 

7. Construção de uma ponte sobre o Rio Tocantins em Imperatriz. 
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Antônio Joaquim Araújo-PFL 
César Bandeira·PFL 
Davi Alves Silva 
Domingos Dutra·PT 
Elizeu Moura-PFL 
Francisco Coelho-PFL 
Gastão Vieira-PMDB 
Jaime Santana-PSDB 
João Alberto-PMDB 
José Carlos Sabóia-PSB 
Magno Bacelar-PDT 
Márcia Marinho-PSC 
Mauro Fecury-PFL 
Pedro Novais-PMDB 
Remi Trinta-PMDB 
Roberto Rocha-PMDB 
Sarney Filho-PFL 
Sebastião Madeira-PSDB 
Costa Ferreira-PP 
OFIN'006/95/GDUB-CD 

Brasília (DF), 08 de março de 199 

Estado do Tocantins 

A bancada do Estado do Tocantins, em reunião realizada ~ 
14:00 horas do dia 07 p.p., onde teve a participação de Deputados e Senadore: 
vem informar ao nobre coordenador da Comissão Executiva Provisória Mist 

Especial sobre a Amazônia Legal e Desigualdades Regionais, ficou delib, 
as seguintes prioridades: 

-Nane/Sul com ponte no Rio Tocantins; 
-Manter as emendas do orçamento, feita pelos Parlamentares 
relação à região; 
-Hidrovia Rio Araguaia e Rio Tocantins; 

Junho de 1995 

-Conclusão da TO 242 • que liga o Estado do Tocantins ao Estad 
Bahia, TO 235 - que liga aos Estados do Pará, Tocantins e Maral 
e, finalmente a Transamazônica; 
-Projeto Javés; 
-Eletrificação; 
.Recuperação e conservação da rodovia Belém/Brasilia. 

A Sua Excelência, o senhor . . 
Deputado JOSÉ PRIANTE 
Coordenador da Comissão Executiva provisória 
Comissão Mista Especial sobre a Amazônia Legal e Desigualdades Regionai 
Câmara doS Depytados 
sls 
DEP. UDSON BANDElRAlPMDB-TO 
DEP.FREIRE JÚNIORlPMDB-TO 
DEP. ANTÔNIO JORGEiPPR-TO 
·DEP.DOLORES NUNESIPP-TO 
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DEP.OSW ALDO REIS/PP· TO 
DEP.JOÃO RIBEIRO/PFUPTB·TO 
DEP.PAULO MOURÃO/PPR·TO 
DEP.MELQUÍADES NETOIPFL· TO 
SEN.CARLOS PATROCÍNIOIPFL· TO 
SEN.JOÃO ROCHAlPFL·TO 
SEN.LEOMAR QUINTANILHAlPPR·TO 

BANCADA FEDERAL DA AMAZÔNIA 

OBRAS PRIORITÁRIAS 

ESTADO DO PARÁ 

1- Área de Transporte 

Quinta.feira 8 9871 

I. Restauração e Pavimentação da Rodovia BR 230 (Transamazônica) Trecho: 
Divisa PA·TO/Divisa PA·AM. 

2. Restauração e Pavimentação da Rodovia BR 163 (SantarémlCuiabá) Trecho: 
Divisa PA·MT/Santarém. 

3. Restauração e Pavimentação da Rodovia BR 222. Trecho: BR OIO/Marabá. 
4. Implantação da Rodovia BR 417 (Transmarajoana). Trecho AfuáIPonta de 

Pedras. 
5. Implantação da Hidrovia AraguaiaITocantins com solução multi·modal nos 

pontos de transposição das Corredeiras de Santa Izabel e da Barragem de 
Tucurui. 

6. Ampliação e adequacão do Porto de Vila do Conde para Carga Geral. 
7. Ampliação da estação de passageiros do Aeroporto Internacional de Belém e 

complementação do pátio de estacionamento e ampliação das pistas de 
pouso. 

11- Área de Energja 

I. Linha de transmissão Tucurui/ Altamiralltaituba/Santarém. 
2. Linha de transmissão TucuruilCametálLimoeiro e BaiãolMocajuba. 
3. Reforço da linha de transmissão do trecho Santa Maria/Paragominas. 
4. Linha de transmissão Redenção/Santana do Araguaia 

PROJETOS DE INTERESSES DE RONDÔNIA PARA DISCUSSÃO 
JUNTO AO BLOCO PARLAMENTAR pA AMAZÔNIA 

I. Implantação da rodovia para pacifico; 
2. Viabilização da rodovia celeiro da produção·projeto integrado MT·235; 
3. Implantação e balizamento da hidrovia do madeira, e Porto Velho a 

Itacoatiara; 
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4. Construção da Usic a de geração de energia elétrica com gás natural da bacia 
de Urucu, no Amazonas.(Obs: O transporte deste combustivel Urucu para 
Porto Velho poderá ser feito através de gasoduto ou através de balsas via 
hidrovia do Madeira). 

5. Restauração da BR-364 desde Rio Branco(AC) até Rondonópolis (MT); 
6. Pavimentação asfáltica das rodivias federais delegadas em Rondônia, a saber: 

BR-421, de Ariquemes a Campo Novo, com cerca de lII quilômetros, BR-
429, de Presidente Médici a Costa Marques , com aproximadamente 350 
quilômetros, BR-174, de Vilhena a divisa com Mato Grosso, com extensão 
de 60 quilômetros. ( Obs: O asfaltamento desta estrada vai facilitar o 
escoamento da produção de soja daquela região do Mato Grosso, que começa 
a receber grandes investimentos de grupos empresariais do ramo). 

7. BR-425 no trecho entre a BR-364 e Vila Nova do Mamoré, com extensão de 
cerca de 100 Krn. (Obs: Nesta rodovia, já pavimentada com recursos próprios 
do Estado, faltam apenas a construção de pontes de concreto, para substituir 
as atuais pontes de madeira ou as antiquissimas pontes da lendária estrada de 
ferro Madeira-Mamore com cerca de 100 anos de existência. . 

8. Autonomia dos Estados Amazônicos na gestão fundiária; . 
9. Garantia deliberação dos recursos orçados pela SUDAM para piN

PROTERRA; 
10. Garantia de liberação de recursos para pesquisas na Amazônia; 
11. Resgatar os recursos destinados ao Ministério da Saúde (FNS) para combate 

as epidemias da Região Norte; 
12. Aumentar a percentual do Fundo Constituicional do Norte-FNO; 
13.Defender política habitacional para Região Norte com destinação urgente de 

recursos para construção de conjuntos habitacionais. 
Marinha Raupp Ildemar KussIer 

Deputada Federal PSDB-RO Deputado Federal - PSDB-RO 
Emersom Pires Conrucio Moura 

lJeputado Federal-PSDB-RO Deputado Federal-PMDB-RO 

Especial sobre a Amazônia Legal e Desigualdades Regionais, ficou deliberado 

as seguintes prioridades: 
-Norte/Sul com ponte no Rio Tocantins; 
-Manter as emendas do orçamento, feita pelos Parlamentares em 

relação à região; 
-Hidrovia Rio Araguaia e Rio Tocantins; 
-Conclusão da TO 242 - que liga o Estado do Tocantins ao Estado da 
Bahia, TO 235 - que liga aos Estados do Pará, Tocantins e Maranhão 

e, finalmente a TransamilZÔnica; 
-Projeto Javés; 
"Eletrificação; . . 

. ~Recuperação e conservação da rodovia Belém/Brasília. 

A Sua Excelência, o senhor 
Deputado JOSÉ PRIANTE 
Coordenador da Comissão Executiva provisória 
Comissão Mista Especial sobre a Amazônia Legal e Desigualdades Regionais 

Câm;p=a dos Deputados 

515 
DEP. UDSON BANDEIRAlPMDB-TO 
DEP.FREIRE JÚNIORlPMDB-TO 
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DEP. ANTÔNIO JORGElPPR-TO 
DEP.DOLORES NUNES/PP-TO 
DEP.OSW ALDO REISlPP-TO 
DEP.JOÃO RIBEIROIPFLlPTB-TO 
DEP.PAULO MOURÃOIPPR-TO 
DEP .MELQUÍADES NETOIPFL-TO 
SEN.CARLOS PA TROCÍNIOIPFL-TO 
SEN.JOÃO ROCHAlPFL-TO 
SEN.LEOMAR QUINTANILHAlPPR-TO 

BANCADA FEDERAL DA AMAZÕNIA 

OBRAS PRIORITÁRIAS 

ESTADO DO PARÁ 

1- Área de Transporte 

Quinta-feira 8 9873 

1. Restauração e Pavimentação da Rodovia BR 230 (Transamazônica) Trecho: 
Divisa PA-TOlDivisa PA-AM. 

2. Restauração e Pavimentação da Rodovia BR 163 (SantarémlCuiabá) Trechó: 
Divisa PA-MT/Santarém. 

3. Restauração e Pavimentação da Rodovia BR 222. Trecho: BR OIOlMarabá. 
4. Implantação da RodoviaBR 417 (Transmarajoana). Trecho AfuálPonta ~ 

Pedras. 
5. Implantação da Hidrovia AraguaiaITocanúns com solução mulú-moda! nos 
. pontos de transposição das Corredeiras de Santa lzabel e da Barragem de 

Tucurui. 
6. Ampliação e adequacão do Porto de Vila do Conde para Carga Geral. 
7. Ampliação da estação de passageiros do Aeroporto Internacional de Belém e 

complementação. do páúo de estacionamento e ampliação das pistas de 
pouso. 

1I- Área de Eneriía 

1. Linha de tranSmissão TucuruilAltamíra/ltaituba/Santarém. 
2. Linha de transmissão TucuruilCametálLimoeiro e BaiãolMocajuba. 
3: Reforço da linha de transmissão do trecho Santa MarialParagominas. 
4. Linha de transmissão Redenção/Santana do Araguaia. 
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PROJETOS DE INTERESSES DE RONDÔNIA PARA DISCUSSÃO 
.nJNTQ AO BLOCO PARLAMENTAR DA AMAZÔNIA 

1. Implantação da rodovia para pacífico; 
2. Viabilização da rodovia celeiro da produção-projeto integrado MT-235; 
3. Implantação e balizamento da hidrovia do madeira, e Porto Velho a 

I tacoatiara; 
4. Construção da Usina de geração de energia elétrica com gás natural da bacia 

de Urucu, no Amazonas.(Obs: O transporte deste combustível Urucu para 
Porto Velho poderá ser feito através de gasoduto ou através de balsas via 
hidrovia do Madeira). 

5. Restauração da BR-364 desde Rio Branco(AC) até RondonópoJis (MT); 
6. Pavimentação asfáltica das rodivias federais delegadas em Rondônia, a saber: 

BR-42 I , de Ariquemes a Campo Novo, com cerca de 111 quilômetros, BR-
429, de Presidente Médici a Costa Marques, com aproximadament~ 350 
quilômetros, BR-174, de Vilhena a divisa com Mato Grosso, com extensão 
de 60 quilômetros. ( Obs: O asfaltamento desta estrada vai facilitar o 
escoamento da produção de soja daquela região do Mato Grosso, que começa 
a receber grandes investimentos de grupos empresariais do ramo). 

7. BR-425 no trecho entre a BR-364 e Vila Nova do Mamoré, com extensão de 
cerca de 100 Km. (Obs: Nesta rodovia, já pavimentada com recursos próprios 
do Estado, faltam apenas a construção de pontes de concreto, para substituir 
as atuais pontes de madeira OÚ as antiquíssimas pontes da lendária estrada de 
ferro Madeira-Mamoré com cerca de 100 anos de existência 

8. Autonomia dos Estados Amazônicos na gestão fundiária; 
9. Garantia de liberação dos recursos orçados pela SUDAM para PÍN

PROTERRA; 
10. Garantia de liberação de recursos para pesquisas na Amazônia; 
li. Resgatar os recursos destinados .ao Ministério da Saúde (FNS) Dara combate 

as epidemias da Região Norte; 
12. Aumentar a percentual do Fundo Constituicional do Norte-FNO; 
13.0efender politica habitacional para Região Norte com destinação urgente de 

recursos para construção de conjuntos habitacionais: 

Marinha Raupp 
Deputada Federal PSDB-RO 

Emersom Pires 
Deputado Federal-PSDB-RO 

!Idemar Kussler 
Deputado Federal - PSDB-RO 

Confúcio Moura 
Deputado Federal-PMOB-RO 
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