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Senado aprova regulamentação 
de consórcios entre municípios

Um instrumento para melhoria e redução de custos dos serviços municipais acaba de ter sua 
regulamentação aprovada pelo Senado. Trata-se dos consórcios entre municípios ou entre eles, os estados 

e a União, para a oferta de serviços de saúde, educação, segurança e tratamento de lixo e de esgotos
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INICIATIVA Com o presidente da Câmara, Severino Cavalcanti, Renan Calheiros dá partida à reforma política, reunindo na residência oficial da Presidência do Senado dirigentes e líderes partidários

Fidelidade partidária é 
consenso, afirma Renan
A instituição da fidelida-

de partidária foi apontada 
pelo presidente do Senado, 
Renan Calheiros, como 
ponto de consenso em tor-

no da reforma política. Ele 
reuniu ontem, na residên-
cia oficial da Presidência do 
Senado, dirigentes e líderes 
partidários.
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Nove comissões elegem  
os seus presidentes

Das dez comissões per-
manentes do Senado, ape-
nas a recentemente criada 
para cuidar da agricultura e 
da reforma agrária não ele-

geu ontem seu presidente. 
Os dirigentes escolhidos 
têm mandato de dois anos. 
Muitas comissões tiveram  
competências alteradas.

Páginas 6 a 8

Procurador  
quer transferir 

apuração para o 
âmbito federal

Morte da missionária

Sugestão foi 
apresentada à 

comissão do Senado 
que acompanha o caso.
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 Gastos do governo 
não correspondem 
a investimentos, mas 
à criação de cargos, 
afi rma o senador 

Na esteira da polêmica ge-
rada pela Medida Provisória 
(MP) 232/04, que aumenta os 
impostos para prestadoras de 
serviço e produtores rurais, e 
pelo recente aumento da taxa 
de juros, o senador José Jorge 
(PFL-PE) criticou a forma como 
o governo Lula vem gastando o 
dinheiro público.

O senador informou que, em 
2004, o governo gastou 10% a 
mais que no ano anterior, mas 

as despesas não corresponde-
ram a investimentos. 

– Na área de educação não foi 
feito nada de novo. O sistema 
de saneamento do Brasil é um 
dos mais atrasados do mundo. 

O que se verifi ca é que a prio-
ridade dos gastos do governo 
não tem sido dada a programas 
sociais – afi rmou. 

Para José Jorge, o aumento 
dos gastos se deveu à criação 
de cargos públicos. O senador 
destacou a MP 233/04, que, 
segundo observou, cria cerca 
de 500 cargos comissionados. 
Ele concluiu pedindo menos 
impostos, menos despesas e 
mais investimento em progra-
mas sociais.

José Jorge recebeu apoio 
dos senadores Ramez Tebet 
(PMDB-MS), Leonel Pavan 
(PSDB-SC), César Borges (PFL-
BA), Jefferson Péres (PDT-AM), 
Arthur Virgílio (PSDB-AM) e 
Romeu Tuma (PFL-SP).
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ANTECIPAÇÃO Governo Lula 
começou a elevar os impostos ainda 
na fase de transição, diz Mão Santa

Plenário examina propostas de emenda à Constituição

Renan recebe príncipe espanhol
O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebe às 9h25 o príncipe espanhol Felipe 
de Bourbon, em visita oficial ao Congresso. Às 12h, Renan conversa com o presidente 
da Associação Brasileira de Municípios, José do Carmo; às 12h30, recebe o presidente 
da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziulkoski; e, às 13h, participa de 
almoço em homenagem ao príncipe da Espanha, a convite do presidente Lula.

Na sessão de hoje, com início às 14h30, os senadores 
continuam a discussão das propostas de emenda 
constitucional (PECs) que constam na pauta. Podem 
ser votadas a PEC 29/02, que amplia a vigência do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), 
e a PEC 64/99, que obriga a presença do presidente 
da República na abertura do ano legislativo.

Agenda completa, incluindo o número de cada proposição, está disponível
na Internet, no endereço www.senado.gov.br/agencia/agenda/agenda.asp

Reunião da CPI da Terra Diploma Bertha Lutz
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
Terra realiza hoje, às 10h, reunião administrativa. 
No mesmo horário, a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) define calendário de 
trabalhos para o ano.

O Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha 
Lutz se reúne hoje, a partir das 17h30. O colegiado 
vai escolher, entre as indicadas por organizações 
do setor, as cinco mulheres a serem contempladas 
com a 4ª premiação.

CRÍTICAS José Jorge: "Nada foi feito 
pela educação, e o saneamento é um 
dos mais atrasados do mundo"

VITÓRIA Tuma ressalta conquista 
da Força Expedicionária Brasileira 
durante a 2ª Guerra Mundial

Mão Santa critica 
aumento da 

carga tributária 

Luiz Imposto Lula da Silva –  
segundo o senador Mão Santa 
(PMDB-PI), é dessa forma que 
parte da população brasileira 
vem se referindo ao presidente. 
Ele atribuiu a criação do apeli-
do ao aumento da carga tribu-
tária e às inúmeras iniciativas 
para ampliar impostos. 

O senador disse que o gover-
no começou a elevar a carga 
tributária ainda na fase de tran-
sição, com a lei que aumentou 
a Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico (Cide), 
incidente sobre combustíveis. 
Na seqüência, observou, várias 
medidas teriam provocado a 
elevação de tributos.

ATRASO Segundo Arthur Virgílio, 
o governo conduz o Brasil a um 
"terceiro-mundismo" inconseqüente 

Tuma celebra 60 
anos da tomada 

do Monte Castelo

O senador Romeu Tuma 
(PFL-SP) assinalou ontem a 
passagem do 60º aniversário 
da tomada do Monte Castelo, 
na Itália, pela Força Expedicio-
nária Brasileira (FEB), durante 
a 2ª Guerra Mundial. 

Tuma destacou a comemora-
ção da data no último domingo, 
em evento que reuniu apro-
ximadamente 5 mil pessoas 
e veteranos da FEB, realizado 
no Aterro do Flamengo, no 
Rio de Janeiro. A cerimônia 
contou com a participação de 
56 ex-pracinhas, entre eles o 
marechal Waldemar Levy Car-
doso, de 104 anos de idade, e o 
general Ventura, de 91 anos.

José Jorge aponta "mau 
uso" do dinheiro público

Virgílio: política 
externa de Lula 
prejudica o país

A política externa brasileira 
praticada pelo governo do pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva 
vai render frutos negativos para 
os próximos governos, por ge-
rar “um olhar de desconfi ança 
em direção ao Brasil”, segundo 
afi rmou ontem o senador Ar-
thur Virgílio (PSDB-AM). Ao 
fazer uma análise das últimas 
ações do governo e, especial-
mente, do Ministério das Re-
lações Exteriores, o senador se 
disse espantado com o fato de 
o país “estar entrando para um 
terceiro-mundismo que não vai 
levar a lugar nenhum”.

Em sua análise, Virgílio citou 
frase que teria sido dita pelo 
presidente da Venezuela, Hugo 
Chávez, em encontro com o 
presidente Lula, conforme re-
portagem do jornal O Globo, 
publicada no dia 15 último. 
“Em vez de Estados Unidos e 
Europa, Brasil, Argentina e Co-
lômbia.” Para o senador, virar 
as costas para o Norte e buscar 
a união dos países do Sul para 
o desenvolvimento das nações 
emergentes “é grave”.

Arthur Virgílio classifi cou a 
política externa brasileira como 
“tola e aproveitou para criticar 
o Itamaraty por estar, segundo 
afi rmou, desmontando o Insti-
tuto Rio Branco.
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Renan anuncia consenso  
sobre fidelidade partidária

 Reforma política  
deve ser votada 
ainda neste semestre, 
segundo dirigentes 
partidários

Os presidentes e líderes 
dos partidos políticos que se 
reuniram ontem na casa do 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, chegaram a um con-
senso em torno de um ponto da 
reforma política: a instituição 
da fidelidade partidária. Segun-
do Renan, os líderes também 
concordaram que é preciso 
votar a reforma política ainda 
no primeiro semestre e que ela 
deve ser completa e profunda. 

Renan disse que a fidelidade 
partidária pode ser estabele-
cida por alterações simples 
nos regimentos internos do 
Senado e da Câmara, determi-
nando que as bancadas sejam 
computadas pelo número de 
parlamentares eleitos. Assim, 
os cargos das Mesas e das co-
missões seriam distribuídos 
com base nesse critério. 

O financiamento público das 
campanhas eleitorais também 
pode vir a ter consenso. "Essa 
caixa-preta da política precisa 
acabar", afirmou Renan. 

O presidente do Senado an-
tecipou ainda que a Medida 
Provisória 232/04, que altera 
a legislação tributária, só será 
aprovada com modificações. 

Heloísa quer 
pequenos 
discutindo 

reforma política
A senadora Heloísa Helena 

(PSOL-AL) afirmou que alguns 
partidos ideológicos não estão 
sendo convidados para discutir 
a reforma política, embora te-
nham contribuições e opiniões 
sobre o tema. Além do próprio 
PSOL (Partido Socialismo e 
Liberdade), entre as legendas 
excluídas estariam o Partido 
Comunista Brasileiro (PCB), 
o Partido da Causa Operária 
(PCO) e o Partido Socialista 
dos Trabalhadores Unificado 
(PSTU), esses três últimos sem 
representação no Congresso 
Nacional.

De acordo com a senadora, 
a reforma política é “o melhor 
dos mundos” para os políticos 
tradicionais, pois com isso dei-
xariam de discutir outros temas 
de interesse do país, como o 
problema da dívida externa, 
exemplificou. Ela rejeitou ainda 
o conceito de “nanicos” para 
os partidos de esquerda sem 
grande tradição eleitoral e tam-
bém questionou o princípio da 
fidelidade, instituto que, na sua 
opinião, serviria apenas à sub-
serviência de parlamentares a 
líderes e a governos.

Ao debater a proposta de 
listas partidárias, constante 
do substitutivo da reforma em 
discussão na Câmara dos De-
putados, a senadora advertiu 
que as listas tenderiam a se 
transformar em instrumentos 
do “jogo sórdido” das cúpulas 
partidárias, não alcançando 
assim os propósitos de mora-
lização da vida política brasi-
leira. Heloísa  defendeu a idéia 
de que grupos organizados 
da sociedade possam lançar 
chapas às eleições sem a inter-
mediação dos partidos.

A senadora também prestou 
solidariedade a moradores de 
Goiânia que, recentemente, 
tiveram suas casas destruídas 
em ação de despejo.

O presidente do Senado, Re-
nan Calheiros, recebeu ontem, 
em seu gabinete, o presidente 
do Supremo Tribunal Federal, 
ministro Nelson Jobim, com o 
qual conversou sobre temas de 
interesse comum, como a regu-
lamentação da reforma do Judi-
ciário, a reforma política, indica-
ções para o Conselho Nacional 
de Justiça e a remuneração dos 
magistrados e parlamentares.

– O presidente Renan demons-
trou extraordinária disposição 
de dar tramitação célere àqueles 
projetos infraconstitucionais de 
alteração do Código Penal, Códi-
go de Processo Penal e do Código 
de Processo Civil. Há projetos 
no Senado e na Câmara, e es-
peramos que tudo seja votado 
nas duas Casas neste semestre 
– disse Jobim.

Uma das formas de acelerar a 
tramitação seria utilizar, sempre 
que possível, o poder terminati-
vo da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), de 
modo que a matéria não precise 
ser examinada pelo Plenário.

Jobim defendeu a fixação de 
parâmetros para a indicação de 
nomes ao Conselho Nacional 
de Justiça.

– A Constituição diz que todos 
os nomes serão submetidos à 
aprovação por maioria absoluta 
no Senado, então que possa o 
Senado fixar alguns parâmetros, 
para os juízes, para evitar no-
meações por parentesco e para 
manter um critério regional.

Jobim disse ter sugerido que se 
separe a discussão da remune-
ração de ministros do Supremo 
e dos parlamentares: “É neces-
sário aprovar primeiro a lei da 
fixação do subsídio, que é tam-
bém teto nacional global para 
todos os Poderes, e ainda base 
de cálculo para remuneração da 
magistratura da União e limite 
para a magistratura dos esta-
dos”. O ministro acredita que a 
remuneração dos parlamentares 
deverá ser fixada em valor próxi-
mo à dos magistrados: "No meu 
ponto de vista, os subsídios do 
Congresso Nacional não podem 
ficar muito longe disso".

O senador Renan Calheiros 
afirmou, ao sair do encontro 
com o ministro Nelson Jobim, 
que a realização do referendo 
sobre a proibição da venda de 
armas de fogo, previsto para ou-
tubro deste ano, é fundamental 
para se efetivar na prática o 
Estatuto do Desarmamento. 

– Nós aprovamos a proibição 
da venda de armas. Talvez te-
nha sido essa a maior conquista 

do próprio Estatuto do Desar-
mamento, mas sua eficácia, 
a proibição em si, dependerá  
da aprovação da sociedade por 
meio desse referendo – decla-
rou Renan. O decreto legislativo 
que marca a data do desarma-
mento, de autoria de Renan e já 
aprovado pelo Senado, está em 
tramitação na Câmara.

Nelson Jobim e Renan mani-
festaram-se contra a inclusão 

de outros temas na consulta 
popular. Jobim declarou: 

– Quem tem experiência de 
tribunal de júri sabe o que é 
isso. Quanto  menos perguntas, 
melhor a decisão, quanto mais 
quesitos, mais confusão.

Renan disse que a “pulveri-
zação” dos temas não poderá 
ser feita porque o referendo é 
conseqüência do Estatuto do 
Desarmamento. 

– O referendo não é uma 
consulta pura e simples. Dele 
depende a eficácia do desarma-
mento e do combate à violência 
e ao crime organizado.

Jobim e Renan ressaltaram 
a importância da participação 
da sociedade na ratificação de 
decisões do Congresso. Renan 
lembrou que será a primeira 
vez que o povo brasileiro deci-
dirá sobre uma lei aprovada. 

DEBATE Renan anuncia que presidentes e líderes dos partidos se reunirão na 
próxima semana para prosseguir discussões sobre a reforma política

Agilidade para regulamentar a reforma do Judiciário 

DIÁLOGO Presidentes do Senado e do STF analisam temas de interesse 
comum, como o processo de indicações para o Conselho Nacional de Justiça

Jobim e Renan defendem referendo sobre proibição de armas  

ADVERTÊNCIA Heloísa diz que listas 
partidárias podem se transformar 
em instrumentos de "jogo sórdido"
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Consorciamento é uma 
forma inovadora de gestão 
que muito contribuiu para a 
melhoria dos serviços públi-
cos no país, proporcionando 
aumento da qualidade e da 
eficiência. Essa é uma das 
constatações feitas pela con-
sultora legislativa da Câmara 
na área de Economia Luciana 
Teixeira.

Autora da tese de doutorado 
“Ensaios sobre consórcios 
intermunicipais de saúde: 
financiamento, comporta-
mento estratégico, incentivos 
e economia política”, premia-
da pelo Ministério da Saúde 
e pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), a 
consultora explica que exis-
tem mais de 2 mil consórcios 
de saúde no país, congregan-
do cerca de 35% dos 5,5 mil 
municípios. 

– Essas unidades atendem 
em torno de 20% da popu-
lação brasileira e enfrentam 
focos de instabilidade na 
formação e manutenção, que 
podem ser sanados com as 
mudanças na legislação, por 
meio de regras claras – disse. 

Um dos problemas enfren-

tados pelos consórcios é o 
chamado “efeito carona”, em 
que prefeitos deixam de re-
passar as cotas de contribui-
ção devidas pelos municípios 
aos consórcios, que, por sua 
vez, não podem esquivar-se 
de atender à população sob 
pena de descumprimento à 
Constituição. 

– É preciso que haja me-
canismos de compromisso 
entre os municípios, punições 
para os que descumprirem o 
que foi acordado e incentivo 
federal – afirmou. 

Para a consultora, a renda 
per capita e as preferências 
quanto à provisão de bens pú-
blicos e privados similares são 
questões importantes para a 
identificação dos municípios 
mais propensos a participar 
dos consórcios. 

O Poder Executivo enca-
minhou à Câmara dos De-
putados projeto de lei (PL 
3.884/04) que contempla e 
amplia as normas gerais es-
tabelecidas pelo PLC 148/99. 
Naquela Casa, o projeto tra-
mita em regime de priorida-
de e aguarda apreciação do 
Plenário.

VOTAÇÕES Plenário acolheu substitutivo de Eduardo Azeredo que altera projeto regulamentando a celebração de consórcios 
intermunicipais. Continua em discussão a PEC que muda a estrutura fundiária das ilhas oceânicas sedes de municípios

Aprovadas regras para consórcios 
entre municípios, estados e União
 Regulamentação 

permitirá a prestação 
de serviços em áreas 
como saúde, educação 
e meio ambiente 

O Plenário do Senado apro-
vou ontem projeto de lei que 
regulamenta a criação de con-
sórcios entre municípios, ou 
entre eles, os estados e a União, 
para que ofereçam serviços de 
saúde, educação, segurança, 
tratamento de lixo e de esgotos, 
conservação de estradas, meio 
ambiente e agricultura. A idéia 
central é a associação regional 
para que os custos dos serviços 
sejam reduzidos. 

Já existem mais de 2 mil con-
sórcios intermunicipais no 
país, implantados a partir de 
1997, quando emenda consti-

tucional aprovada pelo Con-
gresso passou a prever esse tipo 
de associação. Sem os consór-
cios, por exemplo, a lei impede 
que determinada prefeitura 
pague ao município vizinho 
para tratar seu lixo recolhido 
ou que a santa casa de miseri-

córdia vizinha atenda aos seus 
moradores.

– Esta regulamentação dará 
a segurança jurídica necessária 
aos consórcios, que já existem 
em 17 estados. Acreditamos 
que é uma alternativa que irá 
melhorar e baratear os serviços 
municipais – sustentou o sena-
dor Eduardo Azeredo (PSDB-
MG), relator do projeto.

Alterações
Depois de negociações, Aze-

redo fez mudanças no texto 
aprovado pelos deputados, 
o que exigirá novo exame da 
matéria pela Câmara. Entre 
as alterações está a exigência 
de que os estados participem 
dos consórcios criados en-
tre municípios e a União. O 
objetivo é evitar negociações 
exclusivas entre prefeituras e 
governo federal, que poderiam 
ser motivadas unicamente 

por interesses políticos. Outra 
modificação determina que os 
consórcios adotem normas ad-
ministrativas de direito públi-
co, para garantir a fiscalização 
pelos tribunais de contas.

Os senadores decidiram ain-
da fazer um acréscimo à Lei de 
Combate à Improbidade Ad-
ministrativa, tipificando a má 
gestão dos consórcios como ato 
de improbidade causador de 
prejuízo ao Estado. Se houver 
interesse, os consorciados po-
derão organizar sua nova enti-
dade como associação pública, 
além da alternativa original de 
pessoa jurídica de direito pri-
vado, sem fim lucrativo. 

Apoiaram o substitutivo os 
senadores Antonio Carlos Va-
ladares (PSB-SE), Ideli Salvatti 
(PT-SC), Arthur Virgílio (PSDB-
AM), José Agripino (PFL-RN) e 
Lúcia Vânia (PSDB-GO).

Regularização 
fundiária de 
ilhas sedes 

de municípios
Senadores que representam 

os estados de Santa Catarina, 
Maranhão e Espírito Santo 
defenderam a mudança da 
estrutura fundiária das ilhas 
oceânicas sedes de municípios, 
de modo que a propriedade de 
terrenos e outros bens imóveis 
seja transferida da União para 
quem os ocupam na condição 
de posseiros. Essa alteração é 
objeto  da proposta de emenda 
à Constituição (PEC 15/04) que 
teve ontem em Plenário o quar-
to dia de discussões prévias à 
votação em primeiro turno.

Os principais interessados na 
aprovação da PEC, já acolhida 
pelos deputados, são os mora-
dores e proprietários de imóveis 
de Florianópolis, São Luís e Vi-
tória, respectivamente capitais 
de Santa Catarina, Maranhão 
e Espírito Santo. Eles são obri-
gados a pagar imposto à União 
pela posse dos imóveis.

O senador Jorge Bornhausen 
(PFL-SC) disse que em Flo-
rianópolis 60% dos terrenos 
estão na situação de posse, o 
que impede sua regularização 
pelos ocupantes. Estes estão 
sujeitos à bitributação, já que 
pagam imposto à União e ao 
município, e não conseguem  
obter financiamento imobili-
ário. Por outro lado, a falta de 
segurança jurídica prejudica os 
negócios com imóveis.

Também defenderam a mu-
dança os senadores José Sar-
ney (PMDB-AP), João Alberto 
(PMDB-MA) e Gerson Camata 
(PMDB-ES).

– Não dá para termos brasi-
leiros de categorias diferentes 
– os que moram e os que não 
moram em ilhas – protestou 
Gerson Camata.

Em nome da Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP), o prefeito 
do Recife, João Paulo e Silva, 
visitou ontem o presidente do 
Senado Federal, Renan Calhei-
ros, para pedir apoio ao projeto 
que regulamenta a celebração 
de consórcios públicos entre 
União, estados e municípios. 

– Foi uma feliz coincidência 
que, no momento em que en-
trei aqui, o Senado estivesse 
aprovando o projeto – festejou 
o prefeito.

João Paulo explicou que os 

consórcios facilitarão o acesso 
dos municípios a recursos pa-
ralisados pela burocracia. Ele 
exemplificou com o caso de 
R$ 67 milhões aprovados pelo 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES), sendo R$ 28 milhões 
para obras de saneamento 
básico no Recife. Apesar de 
aprovados, os recursos enfren-
tam dificuldades burocráticas 
para serem liberados. Com o 
consórcio, o dinheiro poderá 
ser liberado rapidamente.

APOIO O presidente do Senado, Renan Calheiros (E), recebeu ontem a visita 
de João Paulo e Silva, representando a Frente Nacional de Prefeitos

Medida agilizará liberação de 
recursos, diz prefeito do Recife

EMENDAS Relator do projeto, 
Azeredo fez alterações no texto, que 
volta à Câmara para novo exame

LIMITAÇÃO Bornhausen explica que 
60% dos terrenos em Florianópolis 
estão em situação de posse

Consórcios proporcionam 
maior qualidade e eficiência
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O Senado encaminhará ma-
nifesto de apoio integral 

à chamada Iniciativa de Ge-
nebra, plano de paz ainda não 
oficial negociado durante mais 
de dois anos por políticos mo-
derados de Israel e da Palestina. 
Requerimento nesse sentido, 
do senador Eduardo Suplicy 
(PT-SP), foi aprovado ontem 
pelo Plenário. O Senado tam-
bém conclamará os dois países 
a aderirem ao  acordo. 

Suplicy lamentou o fracasso 
na implementação do Acordo 
de Oslo, que levou Israel e a Pa-
lestina a uma escalada sem pre-
cedentes de violência, introdu-
ziu desequilíbrios geopolíticos 
no Oriente Médio e tensionou 
o cenário internacional.

Apoio à paz no 
Oriente Médio

V oto de aplauso à escritora 
e poetisa austríaca Elfriede 

Jelinek, ganhadora do Prêmio 
Nobel de Literatura em 2004, 
foi aprovado ontem pelo Sena-
do. A homenagem foi sugerida 
pelo senador Arthur Virgílio 
(PSDB-AM).

Virgílio ressaltou que o voto 
de aplauso se justifica pelo fato 
de Jelinek ser a única mulher a 
receber o Nobel de Literatura 
desde 1996. 

Pouco conhecida no Brasil, 
Jelinek é autora da peça Bam-
biland, uma sátira à invasão do 
Iraque pelos Estados Unidos, 
entre outras obras.

Voto de aplauso a 
poetisa austríaca

O Senado aprovou ontem 
requerimento do senador 

Alvaro Dias (PSDB-PR) pedin-
do inspeção pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) nos 
convênios celebrados entre a 
União e a Associação Nacional 
de Cooperação Agrícola (Anca), 
Confederação das Cooperativas 
de Reforma Agrária do Brasil 
(Concrab) e Instituto Técnico 
de Capacitação e Pesquisa da 
Reforma Agrária (Iterra).

Outro requerimento, de au-
toria do senador Sibá Machado 
(PT-AC), também pede ins-
peção do TCU nos convênios 
celebrados entre a União e a 
Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB) e Sociedade 
Rural Brasileira (SRB).

Senado pede 
inspeções do TCU 

 Procurador sugere 
que a União assuma 
julgamento do 
assassinato da freira 
Dorothy Stang

 O procurador da República 
Felício Ponte, que atua no caso 
do assassinato da religiosa 
Dorothy Stang, morta a tiros 
na cidade de Anapu, na região 
do Pará conhecida como Terra 
do Meio, pediu, na comissão 
criada especialmente pelo 
Senado para acompanhar as 
investigações sobre o caso, a 
federalização da apuração e 
do julgamento do crime, com 
base na emenda constitucio-
nal que instituiu a reforma do 
Judiciário.

– É um caso de crime gravíssi-
mo contra os direitos humanos, 
e acho que deve ser o primeiro 
a ser federalizado, não por 
falta de confiança na Justiça 
do Pará, mas porque a União 
tem responsabilidade sobre 
isso e a Constituição determina 
– observou Felício Ponte.

A comissão teve ontem a sua 
segunda reunião, e a primeira 
com tomada de depoimentos. 
A presidente, senadora Ana Jú-
lia Carepa (PT-PA), o vice-pre-
sidente, senador Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA), e o relator, senador 

Demostenes Torres (PFL-GO), 
ouviram o procurador Felício 
Ponte, o bispo da Prelazia do 
Xingu, em Altamira, dom Erwin 
Krautler, o ouvidor agrário na-
cional do Incra, desembargador 
Gercino José da Silva Filho, e o 
secretário especial de Defesa 
Social do Pará, Manoel Santino 
Nascimento Júnior.

O bispo Erwin Krautler disse 
que já havia denunciado por 
carta aos ministros do Supremo 
Tribunal Federal e ao Ministé-
rio da Justiça toda a situação de 
violência que impera no Pará. 
O ouvidor Gercino Silva Filho 
afirmou que há mais de 30 

mandados de prisão expedidos 
pela Justiça contra pistoleiros 
e fazendeiros da área, mas que 
não são cumpridos pela polícia 
do Pará. O procurador Felício 
Ponte culpou não só a omissão 
do governo estadual, mas até 
mesmo a ação desordenada do 
governo federal no Pará.

O secretário Manoel Santino 
Nascimento Jr. apresentou o 
volume de investimentos do 
governo do estado em seguran-
ça pública e em ações sociais e 
garantiu que as polícias Civil e 
Militar do Pará estão trabalhan-
do em harmonia com a Polícia 
Federal.

Investigação no Pará 
pode ser federalizada

RESPONSABILIDADE Procurador Felício Ponte depõe na comissão externa 
criada para acompanhar o caso da morte da freira norte-americana

O senador  Alvaro  Dias 
(PSDB-PR) afirmou ontem 
que o assassinato da missio-
nária Dorothy Stang chamou a 
atenção do Brasil e do mundo 
para a gravíssima situação 
fundiária no estado do Pará, 
que se tornou  uma “terra sem 
lei”. Presidente da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquéri-
to (CPMI) da Terra, o senador 
lembrou que em 12 de maio de 
2004, em visita ao Pará, a co-
missão colheu depoimento da 
irmã Dorothy sobre a situação 
fundiária na região. Depois, 
alertou o Ministério da Justiça 
sobre a necessidade de envio 
de força-tarefa para proteger 
a população local.

– Foi preciso que ocorresse 
um crime brutal, com reper-
cussão internacional, para 
finalmente o governo cumprir 
o seu dever – disse. 

Segundo o senador, a irmã 
católica fez, naquela ocasião, 
uma série de denúncias. Entre 

as principais estariam a ex-
ploração ilegal de madeira na 
região; a inércia do poder pú-
blico, que, em vários casos, es-
taria até ligado a latifundiários; 
e fraudes contra o Estado, com 
a aprovação de  projetos irregu-
lares pela Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam), em Anapu.

Alvaro Dias lembrou que o 
Pará apresenta o maior índi-
ce de assassinatos ligados às 

disputas de terra no país, os-
tentando o título de “campeão 
nacional de mortes no campo 
e impunidade”.

Pacote ambiental
Ao se referir ao pacote am-

biental lançado pelo governo 
federal no último dia 17,  Alvaro 
Dias avaliou que muitos pontos 
propostos pelo governo são 
passíveis de críticas. 

– Vamos acompanhar cada 
ação da implementação desse 
programa – prometeu.

Em aparte, o senador Sibá 
Machado (PT-AC) assinalou 
que a violência que caracteriza 
o sul do Pará nos últimos 30 
anos é decorrente da impuni-
dade e elogiou o pacote am-
biental do governo federal. Já 
o senador José Jorge (PFL-PE) 
salientou que o governo tem 
que ser mais humilde. 

– Aparentemente, no Pará, 
o governo só faz coisas certas, 
mas todo dia morre uma pes-
soa lá – comentou.

Estado virou "terra sem lei", afirma Alvaro Dias

INÉRCIA Alvaro Dias lembra que 
Dorothy já havia alertado o governo, 
em 2004,  sobre a situação

Paim cobra 
atenção para 
agricultores 

O senador Paulo Paim (PT-
RS) mostrou-se ontem extre-
mamente preocupado com 
a situação dos agricultores 
gaúchos afetados pela seca. 
O parlamentar disse que au-
mentaram as solicitações de 
pedidos de homologação de 
municípios em situação de 
emergência junto à Defesa Ci-
vil. Já foram contabilizados 306 
municípios nessa condição.

Segundo Paim, têm sido ob-
servados longos períodos de 
chuvas, que provocam enchen-
tes, e intermináveis períodos de 
estiagem.

ESTIAGEM Paim observa que muitas 
cidades já pediram homologação  
de situação de emergência

Tourinho lamenta 
veto do governo  

à lei das PPPs
O senador Rodolpho Touri-

nho (PFL-BA) se disse surpreso 
com o veto do presidente Lula a 
dois dispositivos da lei das par-
cerias público-privadas (PPPs). 
Com os vetos, afirmou ontem o 
senador, houve quebra de acor-
do do líder do governo no Sena-
do, Aloizio Mercadante (PT-SP), 
com os parlamentares. 

Sem entrar no mérito dos ve-
tos, Tourinho admitiu que eles 
não causam maiores proble-
mas à lei das PPPs, mas avaliou 
a iniciativa presidencial como 
um péssimo começo para este 
ano legislativo.

SURPRESA Tourinho avalia o 
veto como um péssimo começo  
para este ano legislativo
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Quintanilha 
lembra papel  

da fiscalização 

A importância do trabalho 
da Comissão de Fiscalização 
e Controle foi ressaltada on-
tem pelo seu novo presidente, 
senador Leomar Quintanilha 
(PMDB-TO), após ser eleito 
para o cargo. Para vice-presi-
dente, os senadores da comis-
são escolheram Jonas Pinheiro 
(PFL-MT).

Ele disse que a comissão, 
que fiscaliza os atos do Poder 
Executivo, incluídos os da ad-
ministração indireta, e avalia a 
eficácia dos projetos e progra-
mas de governo, assume maior 
responsabilidade quando es-
tende suas atribuições para 
questões de forte apelo popular 
como as relacionadas com 
direitos humanos, direitos do 

consumidor e meio ambiente.
– A Casa deposita nesta CFC 

a confiança enorme sobre 
questões candentes de vasto 
interesse da população – afir-
mou. O senador lembrou que 
assuntos importantes estavam 
sendo tratados na comissão, 
como a questão das obras ina-
cabadas.

Valadares  vai 
discutir com líderes 
prioridades da CAS

O novo presidente da Co-
missão de Assuntos Sociais 
(CAS), senador Antonio Carlos 
Valadares (PSB-SE), informou 
que vai consultar as lideranças 
partidárias e os integrantes 
da comissão sobre os projetos 
que deverão ter prioridade no 
colegiado. Por unanimidade, 
Valadares e Patrícia Saboya 
(PPS-CE) foram eleitos ontem, 
respectivamente, para a presi-
dência e vice-presidência da 
comissão.

– Naturalmente que deverão 
ir à pauta projetos ligados aos 
temas da saúde, idoso, traba-
lhador, defesa do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e habitação. Enfim, a 
comissão tem uma vasta gama 

de atividades e não vai ser fácil 
estabelecer prioridades, por 
isso, prefiro colocar de forma 
coletiva a decisão – explicou.

Valadares anunciou ainda 
que vai pôr em votação reque-
rimento do senador Paulo Paim 

(PT-RS) para criar, no âmbito da 
CAS, uma subcomissão voltada 
para as questões trabalhista e 
racial. Ele ressaltou a importân-
cia da Subcomissão da Saúde, 
que já integra a estrutura do 
colegiado.

O senador Antonio Carlos 
Magalhães (PFL-BA) foi eleito 
ontem presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ) para os próximos 
dois anos. O senador Edison 
Lobão (PFL-MA), que deixou 
o cargo, conduziu a reunião, 
tendo a seu lado os presidentes 
do Senado, Renan Calheiros; do 
Supremo Tribunal Federal, Nél-
son Jobim; e do Superior Tribu-
nal de Justiça, Edson Vidigal. O 
novo vice-presidente da CCJ é 
Maguito Vilela (PMDB-GO). 

Em entrevista, Antonio Carlos 
anunciou que dará prioridade 
ao grande número de projetos 
que aguardam deliberação 
na CCJ. “Ou o arquivo ou o 
andamento”, frisou. Quanto 
à conclusão da reforma do 
Judiciário, ele a definiu como 
indispensável.

No discurso de posse, Anto-
nio Carlos considerou sagrada 
a missão de presidir a CCJ e elo-
giou a gestão de Edison Lobão 
à frente do colegiado. Ele  assi-
nalou que vai dirigir a comissão 
com coragem, determinação e 
humildade. E cobrou dos inte-
grantes do órgão participação 
ativa em seus trabalhos. 

Dirigindo-se a Renan Calhei-
ros, presidente do Senado, o 

novo presidente da CCJ pediu 
apoio para agilizar as decisões.

O senador baiano sugeriu a 
criação de subcomissão tem-
porária para acompanhar o 
trabalho da comissão mista que 
vai estudar a regulamentação 
da emenda constitucional. 
Antonio Carlos disse que nada 
impede que a Comissão de 
Justiça trabalhe desde logo na 
regulamentação da reforma,  
atualizando os Códigos de 
Processo Penal e Civil, assim 
como os demais instrumen-

tos legais destinados a abrir a 
Justiça àqueles que dela mais 
precisam.

Já Edison Lobão, ao fazer um 
relato das atividades da CCJ 
nos últimos dois anos, susten-
tou que a comissão assumiu a 
vanguarda das transformações 
reclamadas pela sociedade. 
"Enfrentamos, com reconhe-
cidos resultados, as principais 
reformas de base há anos e 
anos paralisadas – Previdência 
Social, Judiciário, Sistema Tri-
butário Nacional".

COMISSÕES Conclusão da reforma do Judiciário é indispensável, diz Antonio Carlos na CCJ. Valadares cita temas ligados ao idoso 
como prioridades na CAS.  Luiz Otávio promete, na CAE, defender o Legislativo, e Quintanilha vê a CFC fortalecida

ACM pede regulamentação 
da reforma do Judiciário

DETERMINAÇÃO Antonio Carlos (E), que é abraçado por Edison Lobão, diz que 
nada impede que CCJ trate logo da atualização dos códigos processuais

RELEVÂNCIA Valadares (à esquerda de Cabral, recebendo cumprimentos de 
Renan) destaca projetos ligados à área da saúde, ao idoso e ao trabalhador

Ao assumir a presidência da 
Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE), para a qual foi 
eleito por unanimidade, o se-
nador Luiz Otávio (PMDB-PA) 
disse que, à frente do órgão, será 
um “intransigente defensor do 
Senado e do Legislativo”, e que 
dará continuidade ao "profícuo 
trabalho" do ex-presidente Ra-
mez Tebet (PMDB-MS). Tam-
bém por unanimidade, Romeu 
Tuma (PFL-SP) foi escolhido 
para a vice-presidência.

Despedindo-se da direção da 
CAE, Tebet criticou a Medida 
Provisória (MP) 232/04, que in-
troduz alterações na legislação 
tributária federal, e começa a 
ser examinada pelo Congresso 
Nacional. Ele previu que se o 
Legislativo mantiver o texto, 
conforme o Executivo deseja, “o 

desemprego e a informalidade 
tenderão a crescer”. A medida 
provisória eleva a carga tribu-
tária das prestadoras de serviço 
e dos produtores rurais. 

A eleição do novo presidente 
e do vice, e a instalação dos tra-
balhos da CAE contaram com 
a presença do presidente do 
Senado, Renan Calheiros. 

A gestão de  Ramez Tebet na 
CAE recebeu elogios dos sena-
dores Fernando Bezerra (PTB-
RN), Tasso Jereissati (PSDB-
CE); Sérgio Guerra (PSDB-PE); 
Rodolpho Tourinho (PFL-BA); 
Romero Jucá (PMDB-RR); Jonas 
Pinheiro (PFL-MT); Mão Santa 
(PMDB-PI); Eduardo Azeredo 
(PSDB-MG); Garibaldi Alves 
Filho (PMDB-RN); César Borges 
(PFL-BA) e Eduardo Suplicy 
(PT-SP). 

ATUAÇÃO Luiz Otávio (E) informa que, no comando da CAE, vai dar 
continuidade ao trabalho de Tebet (centro, ao lado de Romeu  Tuma)

Luiz Otávio diz que defenderá 
com intransigência o Senado

TAREFA Quintanilha afirma que CFC 
amplia responsabilidade ao incluir 
questões sobre direitos humanos
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Juvêncio vai  
ouvir sugestões 

da sociedade 

Juvêncio da Fonseca (PDT-
MS) e Valmir Amaral (PMDB-
DF) foram eleitos por unani-
midade para a presidência e a 
vice-presidência da Comissão 
de Direitos Humanos e Partici-
pação Legislativa (CPL). 

Por  meio de projeto de reso-
lução aprovado em Plenário, a 
comissão teve acrescentadas 
ontem em seu nome as pala-
vras “Direitos Humanos”. A co-
missão deve receber e analisar 
sugestões, pareceres técnicos, 
exposições, projetos e demais 
propostas oriundas de associa-
ções e entidades organizadas 
da sociedade civil.

Em 2003, foram apresentadas  
26 sugestões, e no ano passado, 

37. Uma das mais importantes 
de 2004 veio da Associação Co-
munitária de Chonin de Cima, 
de Governador Valadares (MG), 
para proibir a cobrança de assi-
natura básica pelas prestadoras 
de serviços telefônicos. A su-
gestão foi aprovada e resultou 
num projeto de lei, que está 
sendo analisado pela Comissão 
de Infra-Estrutura (CI).

O senador Heráclito Fortes 
(PFL-PI) foi eleito presidente 
da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura (CI). Para o 
cargo de vice-presidente foi 
escolhido, por unanimidade, o 
senador Alberto Silva, também 
do PMDB do Piauí. Do total 
de 22 senadores presentes, 21 
registraram votos favoráveis a 
Heráclito e um em branco.

Heráclito informou que uma 
das principais tarefas da co-
missão no seu mandato será a 
de possibilitar que as parcerias 
público-privadas (PPPs) se 
transformem em um instru-
mento de redução de preço de 
obras públicas.

– Eu não entendo PPPs sem 
o barateamento de obras no 
país. Eu não entendo PPPs sem 
a redução do custo Brasil.

Após ser elogiado por diver-
sos senadores presentes na 
reunião, o senador José Jorge 
(PFL-PE), que se despediu 

do cargo de presidente, citou 
alguns dos trabalhos realiza-
dos durante o seu mandato e 
explicou que a CI, apesar de 
não ter a grandiosidade de ou-
tras comissões da Casa, “não é 
uma comissão fácil”, tendo sido 
necessário muito esforço para 
mantê-la em funcionamento. 
Entre os projetos analisados, 
um dos mais importantes foi 

justamente o das PPPs.
Alberto Silva enfatizou a 

necessidade de se resolver o 
problema da precariedade da 
malha rodoviária para dar con-
dições de competitividade aos 
produtos nacionais. Segundo 
ele, uma vez que o Brasil “op-
tou pelo rodoviarismo, tem a 
obrigação de manter a malha 
rodoviária funcionando”.

Ao ser eleito presidente da 
Comissão de Desenvolvimento 
Regional (CDR), o senador Tas-
so Jereissati (PSDB-CE) disse 
ontem que sempre identificou 
a crescente concentração de 
renda, tanto no plano pessoal 
quanto no regional, como o 
maior empecilho para o desen-
volvimento econômico e social 
do Brasil.

A CDR, enfatizou Jereissati, 
foi criada para ser um instru-
mento a mais no combate às 
distorções de renda e de opor-
tunidades. O senador lembrou 
que hoje os grandes interesses e 
capitais localizados nas regiões 
Sul e Sudeste atraem a maior 
parte dos investimentos e re-
cursos e concentram as ações 
governamentais. O papel da 
CDR será canalizar recursos 
e projetos do governo para as 
regiões menos favorecidas.

Jereissati propôs como me-
todologia da comissão tratar 
as regiões menos favorecidas 
de maneira individualizada. 
Para ele, embora a situação de 
pobreza seja semelhante nos 
estados do Norte e do Nordeste, 

os problemas e as soluções são 
diferentes.

Eleita vice-presidente, a 
senadora Ana Júlia Carepa 
(PT-PA) agradeceu a Antonio 
Carlos Magalhães (PFL-BA) 
por ter proposto a criação da 
comissão, afirmando que ela se 
transformará, em pouco tem-
po, em referência da agenda 
nacional.

O líder do PSDB, Arthur Vir-
gílio (AM), informou que a pro-

posta de Leonel Pavan (PSDB-
SC) de incluir o turismo entre 
os assuntos a serem tratados 
na comissão foi aprovada pelo 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, e pelos líderes par-
tidários. Em breve, a comissão 
se chamará, oficialmente, Co-
missão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo. Jereissati 
convocou para a próxima terça-
feira, às 18h30, a primeira reu-
nião ordinária da comissão.

COMISSÕES Tasso Jereissati diz que concentração de renda é empecilho ao desenvolvimento, que Heráclito Fortes deseja ver 
estimulado pelas PPPs e com o qual Hélio Costa vai contribuir, liderando discussões sobre financiamento à pesquisa

Desenvolvimento regional 
é o desafio de Jereissati 

DESIGUALDADE Tasso Jereissati (ao lado de Ana Júlia) lembra que Sul e 
Sudeste atraem a maior parte dos investimentos e concentram ações federais

Heráclito Fortes espera que PPPs 
reduzam preço das obras públicas

CUSTO BRASIL Ao lado de Alberto Silva, Heráclito Fortes (D) manifesta 
expectativa de que produtos brasileiros se tornem mais competitivos

Os senadores da Comissão 
de Educação (CE) escolheram 
ontem, por unanimidade, com 
16 votos, o senador Hélio Costa 
(PMDB-MG) novo presidente 
do colegiado. O cargo de vice 
será ocupado por Augusto Bo-
telho (PDT-RR). 

Hélio Costa afirmou que 
pretende examinar neste ano 
temas como reforma univer-
sitária e pirataria de produtos 
culturais. Citou ainda projetos 
sobre pesquisa científica, Lei de 
Biossegurança,  genoma huma-
no, novas mídias e TV digital.

O senador destacou que a 
reforma universitária deve ser 
examinada em profundidade e 
ressaltou a importância de dis-
cutir a nova Lei Geral de Comu-
nicações. Augusto Botelho disse 
que desempenhará seu papel na 
comissão com o propósito de 

garantir ensino de qualidade a 
todos os brasileiros. 

 O presidente anterior da CE, 
Osmar Dias (PDT-PR), agrade-
ceu a ajuda dos senadores e 
funcionários, afirmando que 
o trabalho de todos tornou a 
comissão atuante.

Sérgio Cabral (PMDB-RJ) des-
tacou que a CE tornou-se uma 
das comissões mais produtivas 
do Congresso. Também elogia-
ram Osmar Dias e desejaram 
sucesso a Hélio Costa e Augusto 
Botelho os senadores Marco 
Maciel (PFL-PE), José Jorge (PFL-
PE), Maguito Vilela (PMDB-GO), 
Valdir Raupp (PMDB-RO), Te-
otonio Vilela Filho (PSDB-AL), 
Geraldo Mesquita Júnior (sem 
partido-AC), Gerson Camata 
(PMDB-ES), José Agripino (PFL-
RN), Aelton Freitas (PL-MG) e 
Francisco Pereira (PL-ES).

UNANIMIDADE Hélio Costa, que substitui Osmar Dias (sentado à  
esquerda), recebe cumprimentos de Paulo Paim e Roberto Saturnino

Universidade e pirataria, 
temas para Hélio Costa

MUDANÇA Comissão presidida 
por Juvêncio examinará também 
questões de direitos humanos
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A sessão de ontem do Senado Federal foi presidida pelos senadores Renan Calheiros, Tião Viana e Papaléo Paes

COMISSÕES Substitutivo de Pedro Simon, que cria a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, foi aprovado pelo Plenário.  
Parecer de Juvêncio da Fonseca alterou nomes e atribuições de comissões. E Cristovam Buarque elegeu-se para a CRE

O Plenário aprovou ontem, 
em turno suplementar, o subs-
titutivo ao Projeto de Resolução 
26/99, apresentado pelo sena-
dor Pedro Simon (PMDB-RS), 
que cria a Comissão de Agricul-
tura e Reforma Agrária e altera a 
denominação e atribuições de 
outras comissões permanentes. 
A matéria modifica o Regimen-
to Interno do Senado. 

O relator, senador Juvêncio 
da Fonseca (PDT-MS), que emi-
tiu parecer pela aprovação do 
projeto na forma de substituti-
vo, explicou que compete à co-
missão, entre outros assuntos, 
opinar sobre direito agrário; 
política agrícola e fundiária; 
uso e posse da terra; coope-
rativismo rural; e emprego e 
previdência rurais. O senador 
Efraim Morais (PFL-PB), que 
apresentou o parecer da Mesa,  
se manifestou pela exame do 
parecer de Juvêncio da Fon-
seca. O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, informou que 
a comissão poderá ser instalada 
amanhã.

Juvêncio aceitou emenda 
de Plenário do senador José 
Agripino (PFL-RN), também 
acolhida, que atribui à Comis-
são de Serviços de Infra-Estru-

tura competência para opinar 
sobre matérias pertinentes às 
parcerias público-privadas e 
agências reguladoras. 

Na discussão da matéria, o 
senador Osmar Dias (PDT-PR) 
destacou a oportunidade da 
criação do novo colegiado, 
especialmente diante da forte 
crise que, disse ele, se abaterá 
sobre o setor no próximo ano. 
Segundo o senador, se o Brasil 
exportou US$ 31,8 bilhões no 
ano passado, a previsão para 
este ano é de apenas US$ 16,5 
bilhões, devido à redução no 
preço internacional das com-
modities e à ocorrência de 

estiagem. 
O senador Pedro Simon lem-

brou que tenta criar a comissão 
há 14 anos, pois a agricultura 
era tratada no “terceiro porão 
da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos”. 

– Parecia que o tema não ti-
nha importância – comentou. 

O líder do PSDB, senador 
Arthur Virgílio (AM), informou 
que coube ao partido a indica-
ção do presidente da nova co-
missão e que ele será o senador 
Sérgio Guerra (PE).

Sérgio Guerra afirmou que 
o país cresceu às custas das 
exportações agrícolas e ainda 
hoje o desenvolvimento nacio-
nal é capitaneado pela agroin-
dústria, mas “sem uma ação 
pública concreta”. Ao lamentar 
que a agricultura, apesar de 
seus feitos, não tenha tido até 
agora a devida atenção, Sérgio 
Guerra disse que a comissão 
dará ao setor a prioridade que 
ele merece.

Ressaltaram ainda a impor-
tância da criação dessa nova 
comissão os senadores Marcelo 
Crivella (PL-RJ), Jonas Pinheiro 
(PFL-MT), Lúcia Vânia (PSDB-
GO) e Garibaldi Alves Filho 
(PMDB-RN).

Senado institui colegiado 
exclusivo para agricultura

IMPORTÂNCIA Simon: setor era 
tratado no "terceiro porão da 
Comissão de Assuntos Econômicos"

Eleito ontem, por unani-
midade, como presidente da 
Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional (CRE), 
o senador Cristovam Buarque 
(PT-DF) anunciou que pre-
tende dar continuidade ao 
trabalho do ex-presidente do 
colegiado Eduardo Suplicy (PT-
SP) e promover amplo debate 
sobre as relações do país com 
o mundo e a política de defesa 
nacional.

– O Brasil tem que estar aten-
to a esses dois pontos e, no que 
diz respeito à defesa nacional, é 
preciso discutir como ela fun-
ciona não apenas sob o ponto 
de vista militar, mas também 
do ponto de vista social – sa-
lientou Cristovam.

O novo presidente da CRE 
afirmou que o primeiro a 
defender sua candidatura ao 
cargo foi o senador Eduardo 
Azeredo (PSDB-MG), eleito, 
na mesma reunião, vice-pre-
sidente da comissão. Azeredo, 
por sua vez, prometeu “reedi-
tar a dobradinha” que os dois 
já experimentaram na última 
década, quando foram gover-
nadores de Minas Gerais e do 
Distrito Federal.

Ao se despedir da presidên-
cia, o senador Eduardo Su-
plicy disse que pôde observar 
no início deste ano, quando 
passou uma temporada nos 
Estados Unidos, a grande 
preocupação dos norte-ame-
ricanos com a questão da 
segurança internacional. Ele 

ressaltou, porém, que só po-
derá haver avanços nessa área 
com maiores esforços em be-
nefício da justiça e da paz em 
todo o mundo.

Elogios pelo trabalho
Suplicy lembrou ainda o 

seqüestro, no Iraque, do enge-
nheiro brasileiro João José Vas-
concelos Júnior, e informou ter 
mantido vários contatos com a 
família dele nos últimos dias. O 
senador destacou  o trabalho da 
subcomissão destinada a tratar 
dos problemas de brasileiros 
residentes no exterior, coman-
dada pelo ex-vice-presidente 
da CRE Marcelo Crivella (PL-
RJ). Na sua opinião, a subco-
missão merece “todo o apoio” 
do Senado.

Crivella agradeceu o estí-
mulo de Suplicy e enalteceu 
a aprovação, pelo Senado, 
de projeto de autoria do ex-
presidente da comissão que 
cria o mandato negociador, 
por meio do estabelecimento 
de condições a serem atendi-
das pelo Poder Executivo na 
celebração de acordos inter-
nacionais.

A atuação de Eduardo Su-
plicy e Marcelo Crivella à 
frente da comissão e a eleição 
de Cristovam Buarque e Edu-
ardo Azeredo foram elogiadas 
pelos senadores Arthur Virgí-
lio (PSDB-AM), Hélio Costa 
(PMDB-MG), Marco Maciel 
(PFL-PE), Lúcia Vânia (PSDB-
GO), Patrícia Saboya (PPS-CE) 
e Heráclito Fortes (PFL-PI).

CONTINUIDADE Cristovam discursa ao ser eleito presidente da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, observado por Suplicy (E)

Cristovam quer debate 
amplo sobre defesa

O parecer do senador Ju-
vêncio da Fonseca relativo 
à criação da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária 
(CRA) também altera nomes 
e atribuições de comissões e 
modifica o número de mem-
bros de uma delas. A Comissão 
de Fiscalização e Controle 
(CFC), por exemplo, será  de-
nominada Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Con-
trole (CMA).

Já a Comissão de Legislação 
Participativa (CLP) passa a se 
chamar Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Parti-
cipativa (CDH). E a Comissão 
de Desenvolvimento Regional 
(CDR) nomeada Comissão de 

Desenvolvimento Regional e 
Turismo (CDR).

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS), hoje com 29 
membros, terá apenas 21. 
Os senadores poderão par-
ticipar de três – e não mais 
duas – comissões, sendo que 
a CFC e a CLP não serão mais 
ressalvadas da regra geral, de 
modo que nenhum senador 
poderá participar de quatro 
comissões.

O relator fez ainda remane-
jamentos de temas entre as co-
missões, passando os imóveis 
rurais, até agora no âmbito da 
Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE), a serem assunto 
da Comissão de Agricultura. 
Hoje, na esfera da CAS, as nor-

mas gerais de  integração social 
de portadores de deficiência e 
proteção à infância, à juventu-
de e aos idosos ficam na CDH. A 
CAS perde os temas ambientais 
para a CMA.

Parecer de Juvêncio também altera 
atribuições e nomes de comissões

MUDANÇAS Juvêncio explica que a 
Comissão de Assuntos Sociais ficou 
com apenas 21 membros
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