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Com 225 matérias prontas para 
votar, Senado define prioridades

Uma sessão solene prevista para 
hoje, às 16h, no Plenário da Câmara 
dos Deputados, marca o reinício dos 
trabalhos do Congresso Nacional. 
No Senado, há 225 proposições 
em condições de serem votadas 
pelo Plenário, que começa o ano 
com a pauta desobstruída. As 
prioridades entre essas matérias 
devem ser definidas na próxima 
terça-feira, quando o presidente 
da Casa, Garibaldi Alves, se reúne 
com os líderes partidários. O fim 
da reeleição para o Executivo, a 
redução da maioridade penal e a 
mudança no rito da apreciação dos 
vetos presidenciais são algumas 
das propostas mais polêmicas em 
tramitação. Página 3 

Garibaldi promete exame 
de vetos presidenciais 
Presidente do Senado diz que pretende 
encaminhar votação pelo Congresso dos 
quase 800 vetos presidenciais. Página 3

Projeto exige detalhes
de gastos com cartões
Expedito Júnior propõe que sejam divul-
gados pela internet os gastos detalhados 
com cartões corporativos. Página 2

CCJ prioriza reformas 
tributária e política
Marco Maciel diz que espera acordo 
sobre propostas que tratam da su-
plência de senadores e das reformas 
tributária e política. Página 4
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Projeto apresentado pelo se-
nador Expedito Júnior (PR-RO) 
autoriza as Mesas do Senado e 
da Câmara, o presidente da Re-
pública e os conselhos nacionais 
de Justiça e do Ministério Público 
a “determinar providências” para 
que sejam divulgados todo mês, 
pela internet, os gastos detalhados 
de todos os chamados cartões 
corporativos. Esses cartões são 
distribuídos a pessoas em postos-
chave da administração pública 
e devem ser usados para fazer 
pagamentos de urgência, seja pela 
compra de algum produto ou ser-
viço, seja pela cobertura de gastos 
de viagens não-programadas.

O senador argumenta que, de 
acordo com notícias de jornais, 

a utilização dos cartões “vem se 
transformando em verdadeiro 
descalabro” na administração 
pública. Além da falta de trans-
parência nesses gastos, Expedito 
Júnior aponta o aumento rápido 

dos valores – de R$ 14,1 milhões 
em 2004, o gasto passou a R$ 
33 milhões em 2006. Segundo 
noticiou ainda a imprensa, as 
despesas em 2007 chegaram a R$ 
75 milhões.

Informações sobre todos os 
detentores desses cartões e as 
compras efetuadas não são divul-
gadas sob a alegação de que isso 
poderia ferir o sigilo bancário 
dos envolvidos. Expedito propõe, 
entretanto, que a divulgação dos 
gastos se torne pública, como 
determina o artigo 37 da Consti-
tuição federal. A proposta encon-
tra-se na Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunica-
ção e Informação (CCT) à espera 
da indicação de relator. 
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Senador destaca que despesas de autoridades com cartões subiram de R$ 14,1 milhões  
em 2004 para R$ 33 milhões em 2006, chegando a R$ 75 milhões no ano passado

Expedito Júnior quer detalhes de 
gastos com cartões corporativos

Proposta de Romeu Tuma 
regulamenta profissão de DJ

Simon defende maior poder 
para comissões de fiscalização

O Congresso Nacional reabre seus trabalhos hoje, às 16h, em sessão sole-
ne no Plenário da Câmara. Além dos parlamentares, devem estar presentes 
as ministras Ellen Gracie, do STF, e Dilma Rousseff, da Casa Civil. 

A agenda completa, incluindo o número de cada proposição, está disponível na 
internet, no endereço www.senado.gov.br/agencia/agenda.aspx

Congresso retoma trabalhos hoje

Poderes de investiga-
ção iguais aos das auto-
ridades judiciais para as 
subcomissões e comis-
sões de Fiscalização e 
Controle da Câmara e do 
Senado: a reivindicação é 
do senador Pedro Simon 
(PMDB-RS) e constitui o 
foco de proposta de emen-
da à Constituição (PEC 

56/07), apresentada com o 
objetivo de tornar mais eficiente a fiscalização das 
contas públicas. A PEC já recebeu parecer favorável 
de Marconi Perillo (PSDB-GO) na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e está pronta 
para entrar na pauta de votação. 

Simon disse apenas ter reapresentado matéria do 
então senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT).

Já está na Comissão 
de Educação, Cultura 
e Esporte (CE), aguar-
dando recebimento de 
emendas, projeto de 
lei de autoria do se-
nador Romeu Tuma 
(PTB-SP) que regula-
menta a profissão dos 
chamados DJs – os 
disc-jockeys.

O projeto (PLS 
740/07) tem por meta abrigar 
os DJs na lei que disciplina as 
atividades dos artistas e técnicos 
em espetáculos (Lei 6.533/78). É 
que quando a lei foi sancionada, 

em 1978, a figura do 
DJ, como é conheci-
da atualmente, não 
existia.

A proposta  de 
Tuma determina 
que, para o exercí-
cio da profissão, o 
DJ deverá apresentar 
o diploma de curso 
profissionalizante 
reconhecido pelo 

Ministério da Educação ou pelo 
respectivo sindicato da categoria, 
além do atestado de capacitação 
profissional, também a ser forne-
cido pelo sindicato.

Com o objetivo de 
aumentar a seguran-
ça da população, o 
senador Alvaro Dias 
(PSDB-PR) apresen-
tou projeto de lei que 
regulamenta o exer-
cício da profissão de 
técnico em sistema 
de segurança. A pro-
posta disciplina os 
cursos de treinamento 
e habilitação nessa área, além de 
estabelecer normas para a revenda 
de instrumentos e ferramentas 
usadas na profissão. 

A matéria aguarda deliberação 

na Comissão de As-
suntos Sociais (CAS) 
e tem como relator o 
senador Inácio Arru-
da (PCdoB-CE). De 
acordo com o pro-
jeto (PLS 660/07), 
passam a ser consi-
derados técnicos em 
sistemas de seguran-
ça os chaveiros e to-
dos os profissionais 

que realizem venda, instalação, 
manutenção de dispositivos ou 
equipamentos de segurança, 
sejam esses equipamentos mecâ-
nicos ou eletrônicos. 

O deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) esteve 
com o presidente do Congresso, senador Garibaldi 
Alves Filho, na última quinta-feira, e tentou conven-
cê-lo a apoiar a instalação de uma comissão parla-
mentar mista de inquérito (CPMI) para investigar os 
gastos com cartões corporativos do governo. À saída 
do gabinete da Presidência do Senado, Sampaio 
falou com os jornalistas:

– O presidente Garibaldi foi extremamente 
atencioso e gentil; disse que analisaria com muito 
cuidado minhas ponderações; entendeu que real-
mente essa demora de cinco anos para investigações 
preliminares causa uma certa espécie, no sentido de 
buscarmos um mecanismo mais eficiente de inves-
tigação – comentou.

Carlos Sampaio explicou que a investigação sobre 
os gastos com os cartões foi motivada por represen-
tação apresentada por ele próprio, em 2003, embora 
o inquérito só tenha sido aberto em 2008. 

Deputado pede a Garibaldi 
CPI mista sobre cartões

Expedito Júnior diz que informações  
apontam “verdadeiro descalabro”

Pedro Simon 

Alvaro Dias

Alvaro sugere normas para  
técnico em sistema de segurança 

Romeu Tuma 
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O Senado Federal 
retoma hoje seus tra-
balhos com a pauta de-
sobstruída, isto é, sem 
medidas provisórias 
com prioridade para 
votação. Com isso, 
os senadores poderão 
decidir quais maté-
rias serão incluídas 
nas primeiras votações 
do ano. No momento, 
225 proposições es-
tão prontas para ser 
votadas em Plenário. 
Os líderes partidários 
devem se reunir na 
próxima terça-feira 
com o presidente do 
Senado, Garibaldi Al-
ves Filho, para definir 
quais serão as matérias 
prioritárias.

Entre as 225 pro-
posições, há 38 pro-
postas de emenda à 
Constituição (PEC), 
80 projetos de lei do 
Senado (PLS), 49 pro-
jetos de lei da Câma-
ra (PLC), 12 projetos 
de decreto legislativo 
(PDS), dez projetos de 
resolução do Senado 
(PRS), além de outras 
matérias, como reque-
rimentos e pareceres. 

Há iniciativas polêmicas entre 
essas proposições: o fim da re-
eleição para chefes do Poder Exe-
cutivo, por exemplo, é o assunto 
de seis matérias encabeçadas 
pela PEC 58/99. Também há três 
propostas de emenda à Constitui-
ção determinando o fim do voto 
secreto nas votações do Senado 

e da Câmara em situações espe-
cíficas, como em cassações de 
mandato parlamentar. A redução 
da maioridade penal, por sua vez, 
é tema de quatro matérias (PECs 
9/04, 20/99, 3/01 e 26/02).

Ainda há propostas alterando 
o rito de apreciação dos vetos 
presidenciais (PEC 57/05), extin-
guindo o instituto da medida pro-

visória (PEC 47/04) e 
estabelecendo o ensi-
no fundamental em 
tempo integral (PEC 
94/03).

Dentre os projetos 
de lei do Senado, há 
o PLS 25/03, que de-
termina regras para a 
propaganda de pro-
dutos alimentícios, o 
PLS 19/06, que esta-
belece condições es-
peciais para a conces-
são de aposentadoria a 
portadores da Síndro-
me da Talidomida, o 
PLS 429/07, que fixa 
indenização para os 
passageiros em caso 
de atraso nos vôos.

Lideranças
A Secretaria Geral 

da Mesa confirmou 
que Garibaldi Alves 
Filho reunirá os líderes 
partidários na terça-
feira, às 11h, no gabi-
nete da Presidência.

Em entrevista à 
imprensa no dia 23, 
Garibaldi afirmou que 
o Senado tem algumas 
matérias pendentes da 
pauta do ano passado. 

Mas ressaltou que irá 
aguardar a reunião para discutir 
as prioridades da pauta.

Entre as prioridades citadas por 
Garibaldi em entrevistas anterio-
res, estão os vetos da Presidência 
da República a projetos de lei. 
Há cerca de 800 dispositivos ve-
tados em diversas propostas que 
ainda carecem de análise pelo 
Congresso.

Os trabalhos do Congresso 
Nacional serão reabertos hoje, 
às 16h, com uma sessão solene 
no Plenário da Câmara dos De-
putados, dirigida por Garibaldi 
Alves Filho, também presidente 
do Congresso. Na solenidade, que 
inaugura a segunda sessão legisla-
tiva ordinária da 53ª Legislatura, 
será lida a mensagem do presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
dirigida ao Poder Legislativo.

Deverão comparecer a pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministra Ellen 

Gracie, e a ministra da Casa Civil, 
Dilma Rousseff. Ellen Gracie lerá 
a mensagem do STF encaminha-
da ao Legislativo, e caberá ao 1º 
secretário da Mesa do Congresso, 
deputado Osmar Serraglio (PT-
PR), ler a mensagem do presiden-
te da República.

No início da sessão, Garibaldi 
Alves declarará instalados os tra-
balhos do Congresso e convidará 
os presentes a ouvirem, de pé, 
o Hino Nacional. Em seguida, 
anunciará a entrega da mensagem 
do Executivo pela ministra da 

Casa Civil e passará a palavra à 
presidente do STF, que fará a lei-
tura da mensagem do Judiciário. 
Após, será lida a mensagem do 
presidente da República.

O presidente da Câmara, depu-
tado Arlindo Chinaglia, fará um 
discurso, seguido do presidente do 
Senado. Depois desses pronun-
ciamentos, Garibaldi encerrará 
a sessão. Também comporão a 
mesa os presidentes da Câmara 
e do STF, além da ministra da 
Casa Civil e do 1º secretário do 
Congresso Nacional.

O presidente do Senado Fede-
ral, Garibaldi Alves Filho, voltou 
a insistir na necessidade de a Casa 
recuperar sua imagem perante a 
população. Durante homenagem 
que lhe foi prestada por entida-
des empresariais do comércio e 
da indústria do Rio Grande do 
Norte, o parlamentar disse que se 
esforçará para que o Senado volte 
a trabalhar com eficiência. Uma 
de suas prioridades é encaminhar 
a votação dos quase 800 vetos 
presidenciais que aguardam deli-
beração do Congresso Nacional.

– Alguns desses vetos datam 
ainda do governo do presidente 
Itamar Franco. A votação dos 

vetos deverá constar da agenda 
de trabalho que estabelecere-
mos para este ano – informou o 
senador.

Os empresários potiguares  
homenagearam o presidente 
do Senado com um almoço no 
hotel Imirá, na Via Costeira, em 
Natal. Além de representantes de 
diversos setores econômicos do 
estado, estiveram presentes os 
senadores José Agripino (RN) e 
Rosalba Ciarlini (RN), ambos do 
Democratas. 

A pedido de Garibaldi Alves 
a assessoria do Senado elaborou 
um trabalho sobre as principais 
matérias em tramitação na Casa. 

Congresso deve decidir logo sobre 
os quase 800 vetos, diz Garibaldi

O senador Garibaldi Alves 
Filho garantiu em entrevista no 
dia 31 de janeiro que o projeto 
de resolução que institui o re-
gimento interno do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar 
será analisado e votado com 
prioridade em Plenário. Segundo 
o presidente do Senado, a crise 
ética enfrentada pelo Congresso 
Nacional no ano passado, com 
denúncias por quebra de decoro 
contra senadores, inclusive contra 
o então presidente da Casa, Renan 
Calheiros, justificam a necessida-
de desse regulamento.

– Será aprovado o regimento 
interno do Conselho de Ética 
rapidamente. Depois do que 
houve, vale a lição – observou 
Garibaldi.

Em outubro do ano passado, a 
Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ) acolheu 
substitutivo da senadora Lúcia 

Vânia (PSDB-GO) a projeto de 
resolução (PRS 38/07) de autoria 
do senador Valter Pereira (PMDB-
MS) que institui o regulamento do 
Conselho de Ética. A matéria será 
submetida à Comissão Diretora, 
quando poderá receber emendas, 
e depois seguirá para o Plenário, 
onde terá como relator o senador 
César Borges (PR-BA). 

O líder do PSOL, senador José 
Nery (PA), já comunicou que vai 
reapresentar duas emendas de sua 
autoria que foram rejeitadas na 
CCJ. Uma delas retira do texto 
do substitutivo a competência do 
Conselho de Ética de investigar 
somente representações que 
tenham como base denúncias 
ocorridas a partir da posse do 
senador. A outra determina que 
o início do processo de cassação 
seja contado a partir da decisão 
da Mesa do Senado de enviar a 
representação ao conselho.

Senador espera rápida aprovação 
do regimento do Conselho de Ética

Segundo Garibaldi (foto), alguns vetos presidenciais datam do governo Itamar Franco

Matérias sobre temas polêmicos 
aguardam decisão do Senado

Propostas que reduzem a maioridade penal e acabam com a reeleição para o Executivo e  
o voto secreto no caso de perda de mandato parlamentar estão prontas para deliberação

Senadores retomam trabalho com a pauta do Plenário desobstruída

Sessão solene marca hoje instalação do ano legislativo
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As propostas de emenda à Cons-
tituição (PECs) que tratam da 
suplência de senadores e das 
reformas política e tributária te-
rão prioridade na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) em 2008, anunciou Marco 
Maciel (DEM-PE), presidente do 
colegiado. O senador ressaltou que 
esses são temas polêmicos e disse 
esperar haver consenso, a fim de 
que as matérias possam seguir para 
o Plenário.

Maciel informou que as PECs 
que pedem mudanças nas regras 
para os suplentes, relatadas por 
Demostenes Torres (DEM-GO), 
poderão ser incluídas na pauta 
da CCJ do dia 13. O presidente 
da comissão afirmou ainda que a 
separação rígida dos Poderes tam-
bém está em debate. “Apesar de a 
Constituição do Brasil ser inspirada 
na norte-americana, não adota 
a separação rígida dos Poderes, 
como os Estados Unidos”, explicou 

Maciel. No Brasil, exemplificou, 
um membro do Legislativo pode 
ser ministro de Estado.

A reforma política, na opinião 
do presidente da CCJ, não pode 
sair de pauta porque o país exige 
mecanismos que melhorem a go-
vernabilidade do país. O senador 
disse preferir chamar tal reforma 
de “institucional, uma vez que ela 
vai contribuir para melhorar o de-

sempenho das instituições”.
– São assuntos relevantes, a 

sociedade está cobrando. No mo-
mento, há muitos casos para que se 
rediscuta a questão de suplentes e 
a rígida separação entre os Poderes 
– destacou.

 Maciel lembrou ainda que a des-
filiação de Edison Lobão Filho do 
DEM não tem vinculação com as 
matérias em discussão na CCJ.

Presidente de comissão anuncia que busca de entendimento quanto a PECs sobre 
temas polêmicos, como a separação rígida entre os Poderes, será prioridade em 2008

Maciel espera acordo sobre 
reformas política e tributária

Sete propostas de emenda à 
Constituição que tratam da su-
plência de senador tramitam no 
Senado. Seis delas estão apensa-
das à PEC 11/03, de autoria de 
Sibá Machado (PT-AC).

A proposta de Sibá impede 
que o suplente suceda o titular no 
exercício do mandato, podendo 
apenas substituí-lo até uma nova 
eleição. Também pretende proibir 
que os suplentes sejam cônjuges 
ou parentes do titular até segundo 
grau. Já a PEC 8/04, de Jefferson 
Péres (PDT-AM), propõe nova 
eleição somente se a vacância 
ocorrer a mais de 30 meses para o 
fim do mandato.

Valdir Raupp (PMDB-RO) apre-
sentou a PEC 42/04, que sugere a 

apresentação de três candidatos a 
senador por partido ou coligação. 
A vaga seria do senador mais 
votado pelo partido que obtivesse 
mais votos, e os suplentes seriam 
os outros dois, seguindo a ordem 
do número de votos obtidos. Já 
Tião Viana (PT-AC) apresentou a 
PEC 18/07, segundo a qual cada 
partido apresentará dois suplentes 
para cada candidato a senador, mas 
somente um será eleito.

A PEC 1/07, de Valter Pereira 
(PMDB-MS), impede a convoca-
ção de suplentes durante o período 
de recesso legislativo, enquanto a 
PEC 12/07, de Expedito Júnior 
(PR-RO), determina que o suplen-
te só será chamado ao exercício 
quando restarem mais de 120 dias 

para o encerramento do mandato. 
A PEC 55/07, apresentada por 
Eduardo Suplicy (PT-SP), define 
que cada partido apresente três 
candidatos a suplente, com dois 
sendo eleitos.

Já a PEC 79/07, de Marcelo Cri-
vella (PRB-RJ), tramita separada-
mente das demais. Ela proíbe que o 
suplente assuma a vaga do senador 
que renunciar após “divulgação de 
notícia sobre a prática de abuso 
de poder econômico, corrupção, 
fraude, de abuso de autoridade e 
de utilização indevida dos meios 
de comunicação social”. Crivella 
propõe que assuma a vaga o can-
didato com maior votação dentre 
os não eleitos e que esteja em 
condição de assumi-la.

Comissão de Justiça vai debater propostas para melhorar a governabilidade do país

Sete proposições tratam da suplência de senador

Em cerimônia no gabinete da 
Presidência do Senado, no dia 30 
de janeiro, Edison Lobão Filho 
tomou posse como senador pelo 
Maranhão, em substituição ao 
ministro de Minas e Energia, 
Edison Lobão, de quem é filho 
e suplente.

Ao lado do presidente da 
Casa, Garibaldi Alves Filho, e 
do senador Epitácio Cafeteira 

(PTB-MA), Lobão Filho jurou 
“desempenhar fiel e lealmente o 
mandato de senador que o povo 
me conferiu, sustentar a união, 
a integridade e a independência 
do Brasil”.

– É um desafio substituir um 
senador como Edison Lobão, que 
tem quase 32 anos de carreira pú-
blica na política. Sinto-me moti-
vado para enfrentar esse desafio 

e mostrar que a família Lobão 
está muito bem representada no 
Senado para a defesa intransi-
gente dos interesses do estado do 
Maranhão – acrescentou.

O presidente do Senado disse 
esperar que Lobão Filho con-
tribua para a “agenda positiva 
do Senado” nos próximos anos, 
como a reforma tributária e a 
análise dos vetos presidenciais. Lobão Filho (E) é empossado por Garibaldi (C), em cerimônia acompanhada por Cafeteira

Lobão Filho assume vaga no Senado

O Executivo apresentará sua 
proposta de reforma tributária 
até o fim de fevereiro, informou 
o líder do governo, Romero Jucá 
(PMDB-RR). O senador garantiu 
que a recriação da Contribuição 
Provisória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF) não fará parte 
do texto.

– Minha expectativa é que a 
proposta seja votada este ano na 
Câmara e no início do próximo 
ano no Senado – declarou.

Sobre a intenção do governo de 
criar o Imposto sobre Valor Agre-
gado (IVA), que englobaria vários 
outros tributos, Jucá afirmou que 
a proposta de reforma deve prever 
a constituição de um fundo para 
compensar os estados que tiverem 
perdas com a substituição do 
ICMS pelo IVA.

Quanto ao Orçamento de 2008, 
a expectativa do senador é que o 
projeto seja aprovado até março. 
Ele reiterou que serão feitos cor-

tes “muito fortes” para compensar 
a perda de receita com a CPMF.

– Não vamos mexer nas emen-
das parlamentares individuais, 
mas as coletivas entrarão no pro-
cesso de cortes – anunciou.

Com as reestimativas de au-
mento da arrecadação federal, ele 
disse que os cortes no Orçamento 
poderão ser reduzidos de R$ 20 
bilhões para até R$ 18 bilhões.

Jucá afirma que Executivo vai
entregar proposta até fevereiro

Jucá diz que recriação da CPMF não fará 
parte do texto sobre reforma tributária

A reforma tributária deverá ser 
um dos temas prioritários do Se-
nado neste ano, previu a senadora 
Ideli Salvatti (PT-SC).

– O presidente Lula está anun-
ciando que, nos primeiros dias de 
fevereiro, encaminha a proposta 
ao Congresso.

Ideli disse ainda que o forta-
lecimento do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica 
(Cade), a adoção do cadastro 
positivo nos serviços de proteção 
ao crédito (como o Serasa), o 
controle de gastos pelo governo, 
o reajuste dos servidores públicos 
e os limites de endividamento da 
União também estão atrelados à 
reforma tributária e precisam ser 
discutidos com prioridade.

Para a senadora, a proposta de 
ingresso da Venezuela no Mer-
cosul, já aprovada pela Câmara, 
deverá ser outro tema prioritário 
no Senado neste ano. 

– Esse é um debate que promete, 
pelas questões políticas que envolve 
e pelas questões econômicas que 
estão implícitas – apostou.

Ideli acredita ainda que a dis-
cussão sobre a arrecadação ex-
clusiva de recursos para a saúde 
voltará a ser assunto no Senado, 
em função do fim da cobrança 
da CPMF.

Reajuste de servidores depende  
de mudanças, afirma Ideli Salvatti

Ideli previu retorno do debate sobre 
recursos para financiamento da saúde

J. 
Fre

ita
s

Le
op

old
o S

ilv
a

Mo
rei

ra 
Ma

riz

Le
op

old
o S

ilv
a


