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Cartões corporativos podem  
ter CPI exclusiva de senadores
Virgílio encaminha à Mesa do Senado requerimento com 33 assinaturas, mas Jucá 
sugere entregar ao PSDB presidência de CPI mista que pode ser criada hoje. Página 7

Congresso examina 
vetos. MPs devem 

seguir novas regras
Uma sessão às 11h, no Plenário da Câmara, dá início à tentativa de 
limpar a pauta de vetos presidenciais pendentes de exame, alguns 

deles remanescentes do governo Itamar Franco. A iniciativa é uma das 
conseqüências de encontro entre os líderes partidários do Senado e 
os presidentes das duas Casas, em que se decidiu também acelerar a 

mudança no rito de deliberação sobre medidas provisórias. Página 4 

Chinaglia e Garibaldi (esq. e dir., à cabeceira da mesa) conversam com líderes no Senado em busca de entendimento

Senadores e dirigentes de entidades ouvem explanação de Tereza Cruvinel, da TV Pública

Apoio e crítica à TV 
que não quer ser 

chapa-branca 
Espaço para produção 

independente foi uma das 
reivindicações ouvidas 

por dirigentes da emissora 
pública. Página 8

Maior controle no repasse de recursos 
federais para municípios, novas regras de 
funcionamento de cooperativas e prazo 
para documentos de quitação de carros 
são algumas das matérias aprovadas pe-
los senadores. Página 3

Pimentel (E), José Maranhão, Francisco Dornelles e Gilmar Machado 

Caem à metade verbas para 
contratar novos servidores
Para compensar as 

perdas decorrentes da 
extinção da CPMF, o 
relator-geral do Orça-
mento, deputado José 
Pimentel, decidiu cor-
tar à metade as verbas 
de ministérios e fun-
dações para contratar 
novos servidores por 
concurso público. Já 
as verbas para reajus-

tes salariais foram re-
duzidas em 11,1%. O 
relator propõe corte de 
20% nos gastos de cus-
teio e investimento, e 
de 10% nos ministérios 
militares e no Ministé-
rio do Desenvolvimen-
to Social e Combate 
à Fome. Obras novas 
deverão perder 20% 
dos recursos. Página 5
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Plenário aprova projetos e 
fica com a pauta trancada
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PRESIDÊNCIA DA SESSÃO

A sessão de ontem do Senado Federal foi presidida por Ga-
ribaldi Alves, Tião Viana, Alvaro Dias, Mão Santa e Papaléo 
Paes

Garibaldi diz que, se houver consenso em reunião com 
líderes, matéria será colocada em votação na terça-feira

Garibaldi (C) com Darcísio Perondi (E), presidente da frente parlamentar, e Rafael Guerra

O presidente do Senado, Gari-
baldi Alves, anunciou na tarde de 
ontem, ao final da reunião com 
parlamentares da Frente em Defe-
sa da Saúde, que buscará consenso 
na próxima semana para colocar 
em votação a regulamentação da 
Emenda Constitucional 29, que 
fixa os percentuais mínimos a 
serem investidos anualmente no 
setor pela União, por estados e 
municípios.

Segundo o senador, caso haja 
acordo na reunião de líderes 
na terça-feira pela manhã, será 
posto em votação, já à tarde, o 
substitutivo do senador Augusto 
Botelho (PT-RR) ao projeto de 
lei (PLS 121/07) do senador 
Tião Viana (PT-AC) que trata de 
percentuais a serem aplicados 
na saúde pelos entes federativos, 
além de critérios de rateio, nor-
mas de fiscalização e controle 
de despesas.

Tramita na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) outra proposta de regula-
mentação da Emenda 29, enviada 
pela Câmara dos Deputados – o 
PLP 01/03. Porém, há consen-
so entre os membros da frente 
parlamentar sobre a viabilidade 
regimental e política de se dar 
preferência à proposição do se-
nador. De acordo com Viana, o 
projeto da Câmara admite, entre 
outras fontes, a extinta CPMF. 

– As entidades do setor estão 
abertas à negociação com o go-
verno – disse o deputado Darcísio 
Perondi (PMDB-RS), presidente 
da frente parlamentar.

Com a regulamentação da 
Emenda 29 nos termos de sua 
proposta, afirmou Tião Viana, 
o orçamento da Saúde, previsto 
para 2008 em R$ 48 bilhões, 
seria elevado em cerca de R$ 3 
bilhões ou R$ 4 bilhões.

Plenário pode votar 
logo regulamentação 
da Emenda da Saúde

Relatório sobre Orçamento

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) começa a 
discutir e votar às 14h30 o relatório final apresentado 
pelo deputado José Pimentel (PT-CE) ao projeto de lei 
orçamentária de 2008 (PL 30/07-CN).

Às 11h, será realizada a sessão conjunta do Congresso, no Plenário da Câmara, para análise de vetos presi-
denciais. Às 14h, terá início a sessão deliberativa, que tem como primeiro item da pauta a Proposta de Emenda 
à Constituição 38/04, que estabelece o voto aberto nos casos que menciona, terminando com o voto secreto do 
parlamentar. 

Exame de vetos

Às 10h, a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) reúne-se para examinar, dentre 
21 itens em pauta, substitutivo a sete propostas de 
emenda à Constituição que tratam da suplência de 

senador. A matéria será analisada logo após a votação 
da indicação da juíza Kátia Magalhães Arruda para 
o cargo de ministro togado do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST).

A Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs, criada 
para apurar o uso de recursos públicos por organizações não-
governamentais (ONGs) e organizações da sociedade civil de 
interesse público (Oscips), se reúne às 9h30 para análise de 
requerimentos que aguardam deliberação.

Investigação de ONGs

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) analisa, às 
11h, nove itens. A primeira proposição em pauta é o 
substitutivo a quatro projetos que alteram a lei dos planos 
e seguros privados de assistência à saúde (Lei 9.656/98) 
a fim de permitir, entre outros benefícios, a contratação 
de coberturas reduzidas. Também deverá ser examinado 
o substitutivo a dois projetos que conferem ao empregado 
o direito de escolher o banco ou a agência bancária em 
que prefere receber o salário.

Suplência de senador

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática (CCT) reúne-se às 9h, em 
audiência pública, para discutir a criação da TV Públi-

ca. Entre os convidados, o ministro Franklin Martins, 
da Secretaria de Comunicação Social, e a presidente da 
Empresa Brasil de Comunicação, Tereza Cruvinel.

Audiência sobre TV Pública

Planos de saúde

Indicação para Ancine

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) 
vota, às 10h, a indicação de Sérgio Sá Leitão Filho 
para o cargo de diretor da Agência Nacional do Cinema 
(Ancine).
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Projeto que busca aumentar a transparência no repasse de recursos federais às administrações 
municipais foi aprovado ontem em Plenário e, por ter recebido emendas, retorna à Câmara

As prefeituras municipais poderão 
ser obrigadas a divulgar amplamente o 
recebimento de recursos provenientes 
de convênios celebrados com a admi-
nistração pública federal. É o que de-
termina projeto de lei da Câmara apro-
vado ontem pelo Plenário. O objetivo é 
dar mais transparência aos repasses de 
recursos entre entes federados.

De acordo com a proposta (PLC 
5/05, o governo municipal deverá 
veicular avisos sobre os recursos re-

cebidos nos mesmos meios de comu-
nicação utilizados para a publicação 
de seus atos oficiais. Como sofreu 
alterações no Senado, a matéria volta 
à Câmara.

A obrigatoriedade está prevista em 
parágrafo adicionado à Lei 9.452/97 
– que determina aos órgãos federais 
notificarem as câmaras de vereadores 
em até dois dias sobre a liberação 
do dinheiro e obriga as prefeituras a 
informarem aos partidos políticos, 

aos sindicatos de trabalhadores e às 
entidades empresariais sobre o recurso 
recebido.

Emendas do Senado prevêem que, 
recebida a notificação, o presidente da 
câmara municipal comunique o fato 
aos demais vereadores, fixe uma cópia 
em quadro público de avisos e repre-
sente os órgãos de controle externo e 
o Ministério Público em caso de des-
cumprimento das regras estabelecidas 
nessa proposta.

Municípios deverão divulgar o 
recebimento de recursos federais

Emendas do Senado aumentam as atribuições dos presidentes de câmaras municipais para dar publicidade ao repasse de dinheiro federal às prefeituras

Expedito e Jucá 
querem manter 

coeficiente de FPM
Expedito Júnior (PR-RO) 

e Romero Jucá (PMDB-
RR) fizeram um apelo à 
votação urgente do projeto 
que mantém, para o exer-
cício de 2008, os mesmos 
coeficientes utilizados em 
2007 para a distribuição do 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM).

Os dois senadores soli-
citaram ao presidente do 
Senado, Garibaldi Alves 
Filho, que leve à Câmara 
dos Deputados o apelo.

– Muitos municípios pe-
quenos de Rondônia já 
estão sofrendo com a falta 
de recursos em função da 
recontagem de habitantes 
por parte do IBGE – expli-
cou Expedito Júnior.

Aprovado no Senado no 
final do ano, o PLS 633/07, 
de autoria de Romero Jucá, 
tramita na Câmara com o 
número 141/08.

César Borges quer 
descentralizar a 

atuação do BNDES
O lucro recorde obtido 

ano passado pelo Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) foi ressaltado por 
César Borges (PR-BA). O 
senador, porém, criticou a 
concentração de sua atuação 
no Sul e no Sudeste, duas 
regiões que, para ele, já têm 
níveis de desenvolvimento 
bastante avançados.

A missão do BNDES, 
lembrou, é “elevar a com-
petitividade da economia 
brasileira, combater as desi-
gualdades sociais e, princi-
palmente, as desigualdades 
regionais, que estão intrin-
secamente ligadas”.

Borges informou que o 
banco lucrou R$ 7,3 bilhões 
em 2007, 15,5% a mais que 
no ano anterior. “Lucrativi-
dade comparável à dos ban-
cos privados”, apontou.

O Plenário aprovou ontem projetos de resolução do 
Senado autorizando a contratação de operações de cré-
dito externas pelos estados do Rio de Janeiro e de São 
Paulo. O PRS 1/08 autoriza o estado do Rio a contra-
tar junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (Bird) até US$ 44 milhões, a serem 
aplicados no financiamento do Programa Estadual de 
Transporte (PET). Já o estado de São Paulo foi autoriza-
do, com base no PRS 2/08, a contratar US$ 10 milhões 
para aplicação no Programa de Fortalecimento Compe-
titivo de Empresas Localizadas em Arranjos Produtivos.

Plenário aprova empréstimos 
externos para Rio e São Paulo

O Senado aprovou projeto que obriga as empresas de 
leasing a entregar ao arrendatário de empréstimo de veí-
culo que quitar seu compromisso, em no máximo 30 dias, 
o Documento Único de Transferência do Veículo (DUT), 
a nota promissória do contrato de arrendamento e o termo 
de quitação da dívida. A empresa que não cumprir o prazo 
deverá pagar multa.

De acordo com a matéria (PLC 7/03), que vai à sanção, 
cabe à empresa de crédito receber do arrendatário o com-
provante de pagamento do IPVA, do seguro obrigatório 
e das multas pagas.

Prazo para envio de documento 
de quitação de carro é de 30 dias

Mão Santa alerta 
para possível 

fraude no Piauí 
Alertando para a possi-

bilidade de estarem ocor-
rendo fraudes no programa 
Luz para Todos no Piauí, 
Mão Santa (PMDB-PI) 
criticou o PT de seu estado. 
O senador citou gravações 
exibidas durante o Jornal 
da Globo de segunda-fei-
ra, denunciando, segundo 
ele, o envolvimento dos 
petistas em licitações ven-
cidas irregularmente pela 
empreiteira Gautama.

Mão Santa disse que a 
população, que havia in-
vestido suas economias na 
compra de geladeiras, teve 
frustrado o sonho do forne-
cimento de energia elétrica. 
O senador fez questão de 
dizer que, embora critique 
o PT, reconhece que há 
pessoas íntegras, mesmo 
que estas não passem de 
exceção, convivendo com a 
“banda podre do partido”.

Valadares critica 
rastreamento  
feito pelo IBGE 

A realização de um levan-
tamento feito pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), segun-
do Antônio Carlos Valada-
res (PSB-SE), “prejudicou 
centenas de municípios 
em todo o Brasil”. O le-
vantamento, realizado por 
satélite, alterou fronteiras 
municipais, diminuindo 
o valor repassado pelo 
Fundo de Participação de 
Municípios às prefeituras 
de algumas localidades.

O senador citou o caso 
do município sergipano de 
Simão Dias, onde nasceu. 
Valadares explicou que, a 
partir do levantamento, uma 
parte do território do muni-
cípio passou a pertencer à 
Bahia, fazendo com que o 
coeficiente de participação 
no FPM caísse de 1,8 para 
1,6 – o que gerou uma perda 
para Simão Dias de R$ 140 
mil por mês.

Ele pediu a votação do 
Projeto de Lei 633/07, de 
autoria de Romero Jucá, 
que visa corrigir distorções 
no coeficiente para cálculo 
dos repasses do FPM.

Em aparte, Efraim Morais 
(DEM-PB) afirmou que não 
se podem alterar limites mu-
nicipais sem autorização do 
Poder Legislativo.

Novas regras para o funcionamento da administração 
e do conselho fiscal das sociedades cooperativas foram 
aprovadas ontem pelo Plenário, por meio do substitutivo 
ao Projeto de Lei da Câmara 6/03. O texto acolhido foi 
elaborado pelo senador Jonas Pinheiro (DEM-MT).

A proposta original é do deputado licenciado Alberto 
Fraga. O texto de Jonas estipula mandato de dois anos e 
a renovação de dois terços dos componentes do conselho 
a cada eleição. O relatório aguarda a redação do vencido, 
que será votada em turno suplementar no Plenário, para 
que possam ser apresentadas emendas ao novo texto.

Acatadas novas regras para o 
funcionamento de cooperativas

A pauta de votações do Senado foi trancada ontem 
pela chegada à Casa de três medidas provisórias prove-
nientes da Câmara. A primeira medida, MP 395/07, abre 
crédito extraordinário para diversos órgãos do Poder Exe-
cutivo, no valor de R$ 3,25 bilhões. A MP 397/07 revoga 
a MP 385/07, que prorrogava até 24 de julho o prazo para 
que trabalhadores rurais autônomos pedissem aposen-
tadoria por idade. Já o PLV 01/07, proveniente da MP 
396/07, autoriza a União a trocar certificados financeiros 
do Tesouro Nacional (CFTs) emitidos a partir de 1999 
em favor de fundos e caixas de previdência de estados.

Pauta do Plenário está trancada 
por três medidas provisórias

Investimentos maiores vão para o 
Sul e o Sudeste, diz César Borges
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O Congresso Nacional realiza 
hoje, às 11h, sessão para dar 
início à votação dos vetos do 
Poder Executivo a decisões do 
Parlamento. O acordo foi anun-
ciado após reunião de líderes 
partidários do Senado, realizada 
ontem, que contou com a parti-
cipação dos presidentes da Casa, 

Garibaldi Alves, e da Câmara dos 
Deputados, Arlindo Chinaglia.

A idéia dos dois presidentes é 
limpar a pauta de vetos (alguns 
ainda do governo Itamar Franco), 
mantendo os já assimilados pela 
sociedade e arquivando outros, 
considerados não polêmicos 
pelos líderes. O veto integral ao 

PLS 307/95, sobre o exercício da 
profissão de jornalista, deverá ser 
mantido.

O acordo dos líderes  tem como 
foco fazer o Legislativo voltar 
à normalidade constitucional e 
impedir que ele fique a reboque 
dos outros Poderes da República, 
sobretudo do Executivo.

Congresso inicia hoje exame de vetos do Executivo

Alguns dos vetos remontam ainda ao governo Itamar Franco. Líderes querem que Legislativo seja mais independente e volte à normalidade democrática 

O Senado e a Câmara vão 
votar o mais rapidamente pos-
sível a proposta de emenda à 
Constituição (PEC) destinada 
a simplificar a tramitação das 
medidas provisórias e a impedir 
que elas continuem trancando 
constantemente a pauta de Ple-
nário das duas Casas legislativas. 
A matéria encontra-se na Câmara 
e, após receber emendas, voltará  
ao Senado Federal, onde o projeto 
foi iniciado. A decisão foi tomada 
em reunião, ontem, no Senado, 
com a presença dos presidentes 
do Senado e da Câmara, Garibaldi 
Alves e Arlindo Chinaglia, e dos 
líderes partidários 
do Senado.

– A visita de Ar-
l indo Chinagl ia 
motivou o entendi-
mento. Por suges-
tão dele, o Senado 
vai cooperar com a 
Câmara para termos 
o texto que conside-
ramos consensual e definitivo a 
respeito das medidas provisórias. 
Esse texto, de iniciativa de An-
tonio Carlos Magalhães, sofrerá 
modificações a respeito sobre-
tudo do trancamento da pauta. 
É impossível continuar a ter o 
trancamento de pauta verificado 
hoje – declarou Garibaldi, ao final 
do encontro.

Ao fazer, da mesma forma, um 
resumo das decisões, Arlindo 
Chinaglia disse que, durante a 
reunião, nem todos se manifes-
taram a favor das mudanças dis-
cutidas, mas também não houve 
ninguém que se manifestasse 
contra. O presidente da Câmara 

explicou que uma das questões 
discutidas a respeito das MPs 
foi se sua admissibilidade será 
decidida por comissão mista ou 
pelas comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) do Se-
nado, e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, da Câmara.

– Em princípio, a tendência é 
que seja a CCJ – afirmou o pre-
sidente da Câmara.

Arlindo Chinaglia também 
explicou que todos os integrantes 
da reunião concordaram com o 
entendimento de que o Execu-
tivo precisa de um instrumento 
ágil, como a medida provisória, 

para governar. Ele 
explicou contudo 
que, assim como 
isso é consensual, 
é também geral o 
entendimento de 
que essa ferramenta 
administrativa não 
pode ser um recurso 
utilizado às custas 

e em detrimento das atividades 
políticas e legislativas da Câmara 
e do Senado.

O presidente da Câmara anun-
ciou ainda para a imprensa que 
o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva informou-lhe que vai enviar 
ao Congresso uma proposta de re-
forma tributária, mas queria antes 
saber como será sua tramitação.

– Eu expliquei ao presidente que 
já há outras propostas de reforma 
tributária na Câmara e que tem 
que ser analisado o apensamento 
das várias matérias. Portanto, não 
é obrigatório que essa proposta 
do governo seja a que vai tramitar 
como prioridade – disse.

Acordo garante regras 
mais simples para 

votação de MPs

Garibaldi e Chinaglia acertam com líderes exame de vetos e de proposta sobre MPs

Novo rito para MPs  
tem como principal 
objetivo liberar a 
pauta de votações na 
Câmara e no Senado 

MENSAGEM PROPOSIÇÃO ASSUNTO

7/05-CN 
(nº 15/05, na origem)

PLV nº 60/04 (oriundo da 
MP nº 214/04) – Veto Parcial 
nº 5/05

Dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasi-
leira; altera as leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997,  9.847, de 26 de 
outubro de 1999,  e 10.636, de 30 de dezembro de 2002; e dá outras 
providências.

58/05-CN 
(nº 367/05,
na origem)

PLC nº 36/04 (PL nº 2.710/92, 
na Casa de origem) – Veto Par-
cial nº 22/05

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 
(SNHIS), cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
e institui o Conselho Gestor do FNHIS.

839/99-CN 
(nº 967/99,
 na origem)

P L S  n º  3 0 7 / 9 5  ( P L  n º 
3.152/97, na Câmara dos Depu-
tados) – Veto Integral

Altera a redação do art. 4º do Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro 
de 1969, que dispõe sobre o exercício da profissão de Jornalista, e dá 
outras providências.

778/00-CN 
(nº 961/00, 
na origem)

PLC nº 23/00 (PL nº 933/99, 
na Casa de origem)  – Veto 
Parcial nº 21/00

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal – e dá outras providências.

255/01-CN 
(nº 424/01, 
na origem)

PLC nº 14/01 (PL nº 61/99, na 
Casa de origem) –  Veto Parcial 
nº 15/01

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, para dispor sobre o crime de assédio sexual e dá outras provi-
dências.

42/03-CN 
(nº 191/03, 
na origem)

PLC nº 78/02 (PL nº 1.210/99, 
na Casa de origem) – Veto Par-
cial nº 13/03

Altera dispositivos da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, que 
dispõe sobre o exercício da profissão de Médico Veterinário e cria os 
conselhos Federal e regionais de Medicina Veterinária.

165/04-CN 
(nº 555/04, 
na origem)

PLS nº 221/03–Complemen-
tar (PL nº 188/04-Complemen-
tar, na Câmara dos Deputados) 
– Veto Parcial nº 23/04

Altera a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe 
sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das 
Forças Armadas, para estabelecer novas atribuições subsidiárias.

32/05-CN 
(nº 198/05, 
na origem)

P L S  n º  1 9 5 / 0 3  ( P L  n º 
2.915/04, na Câmara dos Depu-
tados) – Veto Parcial nº 12/05

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às 
parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho 
de parto  e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
– SUS.

49/05-CN 
(nº 300/05, 
na origem)

PLV nº 4/05 (oriundo da 
MP nº 229/04) – Veto Parcial    

nº 20/05

Acrescenta parágrafos ao art. 10 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998, e prorroga os prazos previstos nos arts. 30 e 32 da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003.

99/05-CN 
(nº 387/05,
na origem)

P L S  n º  1 8 1 / 0 1  ( P L  n º 
6.911/02, na Câmara dos Depu-
tados) – Veto Parcial nº 23/05

Dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de ingressar 
e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-
guia.

8/06-CN 
(nº 65/06, 
na origem)

P LC  n º  1 4 4 / 0 5  ( P L  n º 
3.675/04, na Casa de origem)  
– Veto Parcial nº 2/06

Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino 
fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de 
idade.

9/06-CN 
(nº 78/06, na origem)

PLC nº 141/05 – Complemen-
tar (PL nº 187/97-Complemen-
tar, na Casa de origem) – Veto 
Parcial nº 3/06.

Cria o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao 
Furto e Roubo de Veículos e Cargas e dá outras providências.

93/06-CN 
(nº 724/06, 
na origem)

P L S  n º  1 1 5 / 0 2  ( P L  n º 
7.134/02, na Câmara dos Depu-
tados) – Veto Parcial nº 22/06

Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad); 
prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para 
repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define 
crimes e dá outras providências.

Le
op

old
o S

ilv
a



5 Brasília, quarta-feira, 20 de fevereiro de 2008

Jefferson: 90% das proposições 
aprovadas são do Poder Executivo

Jefferson Péres 
cobra debate sobre 

excesso de MPs
Ao recordar o discurso 

do presidente do Senado, 
Garibaldi Alves, quando 
da sessão de abertura dos 
trabalhos do Congresso 
Nacional, o líder do PDT, 
Jefferson Péres (AM), citou 
em especial a parte em que 
Garibaldi reclamou do ex-
cesso de medidas provisó-
rias editadas pelo governo, 
que estariam dificultando 
as atividades do Legisla-
tivo. Jefferson cobrou de 
seus colegas a “seriedade 
devida” ao assunto, que, 
na sua opinião, deve ser 
discutido com mais profun-
didade nas duas Casas.

– Senador Garibaldi Al-
ves, 10%, apenas, das leis 
aprovadas neste Congresso 
são de iniciativa da Câmara 
e do Senado. Cerca de 90% 
ou são projetos enviados 
à Casa pelo Executivo ou 
são provenientes de medi-
das provisórias – criticou 
Jefferson Péres.

Demostenes Torres (DEM-GO) protes-
tou da tribuna contra o embargo da carne 
bovina brasileira promovido pela União 
Européia (UE). O embargo, segundo o 
senador, foi uma decisão política para 
proteger a carne européia do avanço das 
exportações brasileiras sobre o setor na-
quele continente. 

Na sua opinião, ao concordar com as 
exigências de rastreamento das proprieda-
des brasileiras por parte da UE, o minis-
tro da Agricultura, Reinhold Stephanes, 
demonstrou submissão às regras protecio-
nistas do Primeiro Mundo. Demostenes disse que a decisão prejudica 
diretamente os produtores de Goiás, estado responsável por 15% das 
exportações brasileiras, assim como todos os pecuaristas do país.

Demostenes: ministro demonstrou 
submissão a regras protecionistas

Para Demostenes, embargo 
à carne foi posição política

Senadores se 
solidarizam com 
Jonas Pinheiro

A votação de projeto 
(PLC 6/03) que teve como 
relator Jonas Pinheiro 
(DEM-MT) levou vários 
senadores a lamentarem 
o estado de saúde do par-
lamentar de Mato Gros-
so. Uma junta médica do 
hospital no qual Jonas está 
internado em Cuiabá já 
diagnosticou sua morte 
encefálica.

O presidente do Senado, 
Garibaldi Alves, afirmou 
que “todos acompanham 
com muita dor o estado 
de saúde de Jonas Pinhei-
ro”. O líder do DEM, José 
Agripino (RN), disse que 
todos os senadores estão 
“muito angustiados”. Jay-
me Campos (DEM-MT) 
também manifestou sua 
solidariedade ao colega.

Cícero Lucena (PSDB-PB) relatou epi-
sódio envolvendo uma usuária de posto de 
saúde de João Pessoa que se acorrentou ao 
portão do local para protestar contra o des-
caso das autoridades da área no atendimento 
à população e, principalmente, contra a falta 
de medicamentos, aparelhos e profissionais 
naquela unidade de saúde.    

Lucena disse que o fato poderia estar acon-
tecendo em qualquer unidade de saúde pú-
blica do Brasil. Ele lembrou que foi entregue 
ao Ministério Público da Paraíba, no último 
dia 30 de janeiro, pela população, uma lista 
com diversos medicamentos vencidos que hoje estão estocados nos cor-
redores e no almoxarifado da Secretaria de Saúde de João Pessoa. Esses 
medicamentos nem sequer foram entregues à população, enfatizou.

Cícero Lucena reclama de descaso 
no atendimento em postos de saúde

Cícero Lucena relata protesto de 
uma paciente em João Pessoa

Para fechar as contas depois do 
fim da CPMF, o relator-geral do 
Orçamento de 2008, deputado José 
Pimentel (PT-CE), decidiu cortar à 
metade as verbas que os ministérios 
e fundações dispunham este ano para 
contratar novos servidores por con-
curso público. Já as verbas para rea-
justes salariais foram mantidas quase 
intocadas, com um corte de apenas 
11,1%. A economia com pessoal este 
ano alcançará R$ 3,56 bilhões.

A decisão foi anunciada ontem por 
José Pimentel logo depois de entregar 
seu relatório final ao presidente da Co-
missão Mista de Orçamento, senador 
José Maranhão (PMDB-PB). 

Ele decidiu ainda cortar em 20% to-
dos os gastos de custeio e investimen-
to do governo, exceto para as áreas de 
saúde, educação e segurança pública. 
O corte nos ministérios militares e no 

Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome será de 10%. 
Caberá aos ministros decidirem onde 
serão feitos os ajustes.

O deputado disse ainda que “não 
devem ter ocorrido” cortes em obras 
do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), mas apenas remaneja-
mentos por meio de emendas que par-
lamentares fizeram ao Orçamento.

No caso das obras, ele faz uma 
distinção. Só foram cortadas em 20% 
as obras novas, enquanto as obras que 
tinham começado no ano passado so-
frerão uma redução de 10%. Os cortes 
abrangem o Executivo, o Legislativo 
e o Ministério Público da União. José 
Pimentel quer cortar 20% no custeio 
do Judiciário, mas a negociação ainda 
não terminou, porque os presidentes 
dos tribunais querem um percentual 
mais baixo.

Como a negociação com o Ju-
diciário ainda não terminou, José 
Maranhão admite que a votação do 
relatório final possa ficar para a pró-
xima semana. Caso o corte do Judiciá-
rio seja de 20%, suas verbas seriam 
reduzidas em R$ 740 milhões.

O aperto afeta especialmente o 
Executivo e a maior parte ocorrerá 
em custeio da máquina pública. Dos 
cortes gerais de R$ 12,4 bilhões, a 
parte do Executivo deverá ficar entre 
R$ 11,35 bilhões e R$ 11,52 bilhões, 
dependendo da negociação com o 
Judiciário. Já o corte no Legislativo 
alcançou R$ 310 milhões. 

No final, a soma dos cortes de 
custeio chegará a R$ 6,84 bilhões, 
enquanto a economia com pessoal 
alcançará R$ 3,56 bilhões. A redu-
ção em investimentos será de R$ 2 
bilhões.

Relator corta em 20% gastos de 
custeio e investimento do governo

Obras novas devem perder 20% dos recursos previstos no Orçamento, enquanto as obras 
iniciadas no ano passado serão reduzidas em 10%, segundo a proposta de José Pimentel

Senado aprova 
realização de  

sessões especiais
O Plenário aprovou on-

tem requerimentos para a 
realização de quatro ses-
sões especiais. O primeiro 
deles, de Patrícia Saboya 
(PDT-CE), requer home-
nagem em 6 de março para 
comemorar os 80 anos de 
fundação do jornal O Povo, 
de Fortaleza.

Proposta apresentada por 
Osmar Dias (PDT-PR) su-
gere que o dia 18 de março 
de 2008 seja dedicado a 
comemorar o Dia Mundial 
da Água e o lançamento da 
campanha “SOS H

2
O”. 

Já requerimento de Cris-
tovam Buarque (PDT-DF)  
prevê a realização, em 13 
de maio, de sessão para 
comemorar os 120 anos da 
abolição da escravatura. 
Cristovam ainda solicita 
sessão especial no dia 7 de 
outubro para comemorar os 
20 anos da promulgação da 
Constituição federal.

Sibá Machado (PT-AC) conclamou on-
tem as bancadas dos estados do Acre e de 
Rondônia no Senado a lutarem pela cons-
trução de uma ponte sobre o rio Madeira, 
interligando os dois estados na confluência  
com o rio Abunã. O senador classificou a 
obra como um dos itens que podem unir 
acreanos e rondonienses em prol do cres-
cimento econômico da região.

De acordo com Sibá Machado, a ponte 
diminuirá o tempo de travessia do rio e 
facilitará a interligação transoceânica entre 
o Brasil e o Peru, dinamizando principal-
mente a vida econômica do Norte e do Centro-Sul. 

A ponte sobre o rio Madeira, na BR-364, terá 1.100 metros de exten-
são, com custos avaliados em R$ 80 milhões. 

Sibá reivindica união de Rondônia e 
Acre em favor de ponte no Madeira 

Sibá afirma que a ponte  
facilitará ligação com o Peru

Ao qualificar como uma “decisão ar-
bitrária” o embargo à carne bovina bra-
sileira decretado pela União Européia, 
Valdir Raupp (PMDB-RO) sugeriu que o 
Itamaraty pressione a UE para exigir um 
“tratamento justo”. 

– Na medida em que se desvaloriza 
a carne, desestimula-se a produção 
pecuária, o que acarreta conseqüências 
econômicas e sociais indesejáveis. 

Raupp também fez um apelo ao minis-
tro da Agricultura, Reinhold Stephanes, 
para que agilize as medidas necessárias 
ao atendimento das exigências da UE para retomar a exportação de 
carne brasileira. Ele ressaltou que são evidentes as motivações de 
competição comercial para a adoção do embargo comercial.

Raupp pede tratamento justo da 
União Européia para carne brasileira

Raupp diz que competição 
comercial motivou embargo
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Ao ler da tribuna o artigo “A vocação 
modernizadora do Senado”, do diretor-
geral da Casa, Agaciel da Silva Maia, 
Papaléo Paes (PSDB-AP) repudiou os 
colegas que falam mal do Senado em 
Plenário.

Papaléo iniciou seu pronunciamento 
com a leitura do artigo do diretor-geral, 
publicado ontem na página de opinião 
do jornal Correio Braziliense. No texto, 

Agaciel Maia relata conquistas do Senado 
ao longo de seus 182 anos, como o Prodasen 
(hoje Secretaria Especial de Informática), 
criado em 1972; a TV Senado, que ampliou 
a transparência da Casa perante a sociedade 
brasileira, criada em 1996; o Programa In-
terlegis, que produziu em 2005 o primeiro 
Censo Legislativo do Brasil; e o sistema 
gráfico, “orgulho para a administração pú-
blica brasileira”.

Papaléo lê artigo de Agaciel Maia 
publicado no Correio Braziliense 

Comissão especial terá prazo de 120 dias para entregar ao presidente do Senado,  
Garibaldi Alves, relatório com diagnóstico e propostas para aumentar a transparência na Casa 

Uma comissão espe-
cial que ficará encar-
regada de atualizar e 
modernizar o Sistema 
de Informação Legis-
lativa do Senado foi 
instalada ontem. O 
grupo, composto por 
servidores de vários 
órgãos da instituição, 
se reunirá todas as 
terças-feiras, às 10h, e 
terá prazo de 120 dias para apresentar 
um relatório final ao presidente do Se-
nado, Garibaldi Alves Filho, contendo 
um diagnóstico do setor e propostas 
para melhorar o sistema atual.

Ao abrir oficialmente a primeira 
reunião do grupo, a secretária-geral 
da Mesa, Claudia Lyra, lembrou que 
essa iniciativa foi do próprio Gari-
baldi Alves, que tem tomado várias 
decisões no sentido de modernizar 
o processo legislativo do Congresso 
Nacional. As medidas envolvem tanto 
a parte política quanto o sistema de 

informação.
– É também um trabalho de cidada-

nia, porque a informação vai ser faci-
litada para todos os que dela tiverem 
necessidade. É uma nova etapa do 
processo legislativo eletrônico dentro 
do Senado – afirmou Claudia Lyra.

Para Romeu Tuma (PTB-SP), o  
novo sistema vai permitir que o elei-
tor fiscalize melhor as atividades do 
senador que ajudou a eleger.

– Esse trabalho vai tornar o Legisla-
tivo mais transparente, informando ao 
eleitor, de forma mais modernizada, 

facilitada e a tempo, 
o que os senadores 
estão fazendo – co-
mentou.

O presidente da 
comissão especial, 
José Roberto Leite 
de Matos, destacou 
a importância da ini-
ciativa no sentido de 
permitir uma maior 
integração entre os 

diversos órgãos do Senado. Ele expli-
cou que essa integração visa otimizar 
os bancos de dados existentes e gerar 
uma maior racionalidade de tudo o 
que é realizado de forma informati-
zada na Casa.

– Cada órgão, hoje, tem seus pró-
prios dados e sistemas e sobrevive 
sozinho. Com isso, temos vários 
setores fazendo o mesmo trabalho, 
sem integração com outros, e isso 
não contribui para a racionalidade 
de nossas atividades – observou o 
presidente da comissão.

Na abertura dos trabalhos, Romeu Tuma (E), Claudia Lyra e José Roberto Leite de Matos

Senado instala grupo para modernizar 
o Sistema de Informação Legislativa

Papaléo destaca as conquistas da Casa

Segundo Geraldo Mesquita Júnior 
(PMDB-AC), o governo tem se com-
portado como “vampiro” em relação 
à produção do Legislativo federal, 
editando seguidamente medidas provi-
sórias para legislar, ignorando projetos 
já existentes no Senado e na Câmara dos 
Deputados.  

 Para justificar seu protesto, Mesquita 
Júnior citou matérias jornalísticas de 

ontem que informam que o governo decidiu 
enfrentar o lobby dos cartórios elaborando e 
enviando ao Congresso proposta de emenda 
à Constituição que dá a outros agentes e 
instituições, que não os cartórios, o poder 
de emitir certidões de nascimento.

O senador é autor de matéria com esse 
teor, a PEC 62/03, que tramita na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania há 
cinco anos.

Mesquita Júnior diz que governo 
ignora existência de projetos 

Mesquita Júnior: Executivo age como vampiro 

Na sessão de ontem, Romeu Tuma 
(PTB-SP) encaminhou à Mesa re-
querimento para que seja formada, 
no Senado, comissão externa com 
o objetivo de apurar a veracidade 
das informações estatísticas sobre 

as queimadas na Amazônia e a área 
total atingida por essa prática. 

Segundo Tuma, os relatórios do 
Sistema de Vigilância da Amazônia 
(Sivam), do Comitê de Integração 
de Políticas Ambientais (Sicam) e 

do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) são conflitantes, o 
que dificulta a análise da situação. 

Pelo requerimento, a comissão 
externa seria formada por seis in-
tegrantes.

Tuma quer comissão para apurar desmatamento

Camata anuncia 
inauguração de 
obras por Lula

A inauguração de diversas 
obras no Espírito Santo pelo 
presidente Lula foi regis-
trada por Gerson Camata 
(PMDB-ES). No primeiro 
evento do dia, o presidente 
visitou, no município de Ser-
ra, a Estação de Movimen-
tação de Gás do Gasoduto 
Cabiúnas (RJ)–Vitória.

Lula participou ainda da 
cerimônia de assinatura das 
ordens de início das obras 
de adequação do contorno 
de Vitória e dos serviços de 
esgotamento sanitário no 
bairro de Santo Antônio, 
também na capital capi-
xaba. 

Além disso, informou 
Camata, o presidente par-
ticipará da entrega da con-
clusão das obras dos pré-
dios da unidade de ensino 
descentralizada do Centro 
Federal de Ensino Técnico 
(Cefet)/ES, em Cachoeiro 
do Itapemirim.

Arns comemora tema escolhido 
pela CNBB: defesa da vida

Arns elogia 
Campanha da 
Fraternidade

A Campanha da Frater-
nidade da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), que este ano tem 
como tema “Fraternida-
de e Defesa da Vida”, foi 
elogiada por Flávio Arns 
(PT-PR).

O senador disse que o 
lema “Escolhe, pois, a 
vida” é um convite à so-
ciedade para uma reflexão, 
propondo que “a vida seja 
um dos principais funda-
mentos da hierarquia de 
valores que marca nosso 
existir e determina nosso 
agir”, evitando a violência e 
o “individualismo estéril”.

Governo precisa dar resposta 
imediata, alerta Alvaro

Alvaro denuncia 
oligopólio de 
fertilizantes

Baseado em estudo do 
Ministério da Agricultura 
sobre a conduta das empre-
sas e do mercado, Alvaro 
Dias (PSDB-PR) denunciou 
a existência de oligopó-
lio na área de fertilizantes 
montado pela multinacional 
Bunge, em conjunto com 
as empresas estrangeiras 
Mosaic e Yara, para exercer 
influência sobre o preço 
interno e sobre o forneci-
mento internacional.

– O Brasil importa cerca 
de 74% dos fertilizantes 
que utiliza. O governo 
precisa responder imedia-
tamente a todos os indicati-
vos de oligopólio – disse.

Camata registra presença do 
presidente no Espírito Santo

Virgílio aplaude 
premiação de 
Tropa de Elite

Arthur Virgílio (PSDB-
AM) apresentou voto de 
aplauso ao cineasta José Pa-
dilha, diretor do filme Tropa 
de Elite, pela conquista, no 
último sábado, do prêmio 
Urso de Ouro no Festival 
de Berlim. 

O senador requereu ain-
da voto de aplauso para 
o professor Juan Padilla, 
autor do ensaio Cultivando 
a saúde em hortas caseiras 
e medicinais; e para o juiz 
José Barroso Filho, da 
Justiça Militar de Manaus, 
escolhido para o posto de 
juiz internacional no Timor 
Leste. Virgílio também 
propôs voto de pesar pelo 
falecimento do profes-
sor Rui Souto de Alencar, 
diretor de jornalismo da 
emissora de TV A Crítica, 
de Manaus.
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O líder do PSDB, sena-
dor Arthur Virgílio (AM), 
encaminhou à Mesa do 
Senado, no final da tarde 
de ontem, requerimento 
com 33 assinaturas para a 
criação de uma comissão 
parlamentar de inquérito 
(CPI) composta apenas 
por senadores e destinada 
a investigar os gastos efe-
tuados por membros do 
governo federal detentores 
de cartão de crédito corpo-
rativo, desde sua criação 
em 2001. A CPI teria o 
prazo de 180 dias para 
concluir as investigações e 
apresentar um relatório. Os 
fatos determinados apontados no do-
cumento são as denúncias publicadas 
por diversos jornais e revistas desde o 
último dia 7 de fevereiro. 

De acordo com o requerimento, a 
CPI examinará os gastos efetuados 
por membros do governo detentores 

de cartão de crédito corporativo, 
nomes dos portadores, datas das des-
pesas, locais e estabelecimentos em 
que foram utilizados, discriminação 
das mercadorias adquiridas e/ou ser-
viços prestados ou contratados, sua 
destinação e uso.

O requerimento tam-
bém determina que a in-
vestigação deverá abran-
ger nome, cargo, lotação 
e endereço dos usuários 
dos cartões corporati-
vos, bem como as de-
núncias de uso indevido 
e irregular dos cartões 
corporativos, objeto de 
ampla veiculação pela 
imprensa. As matérias 
apontam a compra de 
artigos pessoais, inclusi-
ve em free shoppings de 
aeroportos, de churrascos 
e alimentos para uso pes-
soal sem justificativa, de 
itens de sinuca para uso 

de servidores ou de pessoas a serviço 
do Ministério das Comunicações. 

Para que a CPI seja oficialmente 
criada, o requerimento ainda preci-
sa ser lido em sessão ordinária do 
Senado, em data a ser definida pela 
Mesa. 

Virgílio requer CPI dos Cartões 
composta apenas por senadores

Líder do PSDB entrega pedido de investigação de gastos do governo desde 2001; fatos 
apontados são as denúncias publicadas por jornais e revistas a partir de 7 de fevereiro

Em Plenário, Agripino (D) ouve Virgílio: reação da oposição ao governo

Garibaldi admite 
possibilidade de 

comissão exclusiva 
Em resposta a questão de ordem 

formulada pelo líder do Democratas, 
José Agripino (RN), o presidente 
do Senado, Garibaldi Alves Filho, 
admitiu a possibilidade de instalação 
de CPI composta exclusivamente por 
senadores para investigar as denúncias 
de uso irregular dos cartões corpora-
tivos do governo federal.

No entanto, mesmo admitindo a 
possibilidade do funcionamento de 
uma CPI no Senado simultaneamente 
ao de uma CPI mista, Garibaldi consi-
derou desaconselhável a duplicidade 
de investigações por implicar esforços 
desnecessários.

O presidente do Senado lembrou 
que, para a criação de uma CPI, 
deve-se apenas atender às exigências 
constitucionais de subscrição do re-
querimento de abertura por um terço 
dos membros de cada Casa legislativa, 
ou de ambas as Casas, no caso de co-
missão mista; de determinação do fato 
a ser apurado; e de fixação de prazo 
certo para as investigações.

Ao agradecer a Garibaldi pela 
decisão, Agripino manifestou sua 
preocupação com a possibilidade de 
os resultados das apurações de uma 
CPI mista serem influenciados por 
interesses do governo federal.

Jucá quer ceder ao 
PSDB presidência  

da CPI mista 
O líder do governo, Romero 

Jucá (PMDB-RR), afirmou que 
está negociando um entendimen-
to no sentido de que o PMDB 
possa abrir mão, para o PSDB, 
da presidência da comissão par-
lamentar mista de inquérito que 
investigará denúncias de uso in-
devido dos cartões corporativos. 
Segundo ele, esse acordo daria 
a tranqüilidade necessária para 
que a CPI trabalhe mais rápido 
e concentre energia na busca dos 
fatos e das providências a serem 
tomadas. 

Jucá assinalou que, por enquan-
to, as conversas se dão em cima 
de hipóteses, uma vez que somen-
te hoje será lido o requerimento 
de criação da comissão mista. 

Requerimento será  
lido hoje em sessão  

do Congresso
O presidente do Senado, Gari-

baldi Alves, confirmou ontem que 
o requerimento que trata da criação 
da comissão parlamentar mista de 
inquérito dos cartões corporativos 
será lido hoje, em sessão conjunta do 
Congresso Nacional marcada para 
as 11h.

O requerimento é de autoria do de-
putado Carlos Sampaio (PSDB-SP).

A declaração de Garibaldi foi feita 
após a reunião que teve ontem com 
os líderes e que contou ainda com a 
participação do presidente da Câmara 
dos Deputados, Arlindo Chinaglia.

O vice-líder do PSDB, senador 
Alvaro Dias (PR), considera “excesso 
de zelo” do governo não abrir mão 
da presidência da CPI mista para um 
parlamentar oposicionista. “Com o 
governo na presidência e relatoria, já 
se sabe que o relatório final será fac-
cioso e a CPI será chapa-branca.”

 A líder do Bloco de Apoio ao 
Governo, senadora Ideli Salvatti (PT-
SC), destacou que nos últimos anos 
foram feitas CPIs comandadas apenas 
por parlamentares governistas, como 
também com a direção compartilhada 
com a oposição. Ideli afirmou que 
não há questão fechada no PT sobre 
o assunto.Segundo Romero Jucá, entendimento 

garante tranqüilidade nos trabalhos

Ensino profissionalizante chegará 
a quase todo o estado, diz Inácio

Expansão do ensino 
técnico no Ceará é 

saudada por Inácio
O anúncio de investi-

mentos da ordem de R$ 60 
milhões para a expansão 
do ensino técnico no Ceará 
foi comemorado por Inácio 
Arruda (PCdoB-CE).

De acordo com o sena-
dor, desse total, R$ 18,5 
milhões são provenientes 
de emendas da bancada 
cearense no Congresso 
Nacional.

Inácio agradeceu o em-
penho do governo federal e 
do Ministério da Educação 
e disse que, com esse inves-
timento, o ensino técnico 
profissionalizante chegará 
a praticamente todo o ter-
ritório do Ceará.

Augusto comemora início do 
funcionamento da Esem

Augusto Botelho 
elogia escola 

residencial do Sesc
O início do funcionamen-

to da Escola Sesc do Ensino 
Médio (Esem), no Rio de 
Janeiro, foi saudado por Au-
gusto Botelho (PT-RR).

Trata-se, segundo o sena-
dor, da primeira escola resi-
dencial do país, resultante 
de iniciativa do Serviço 
Social do Comércio (Sesc) 
e da Confederação Nacional 
do Comércio (CNC). Estu-
dam na Esem 177 jovens, 
80% deles pertencentes a 
famílias que ganham no 
máximo cinco salários mí-
nimos mensais, destacou 
Augusto. Cerca de 160 no-
vos alunos devem ingressar 
nessa escola anualmente.

Guerra pede punição de envolvidos 
no vazamento das informações

PSDB repudia 
investigação  

da Receita
O presidente do PSDB, 

Sérgio Guerra (PE), leu 
nota do partido em repúdio 
à investigação sobre suposta 
emissão de notas frias na 
campanha de José Serra à 
Presidência da República.

As notas fiscais se refe-
rem, conforme o PSDB, 
a despesas efetuadas pelo 
partido antes do início da 
campanha. Segundo o sena-
dor, a investigação teria sido 
encomendada à Receita 
Federal.

Guerra questionou o va-
zamento para a imprensa 
dessas informações, que es-
tão sob sigilo fiscal, e pediu 
a punição dos envolvidos.

João Pedro defende a criação de 
uma instituição internacional

João Pedro propõe 
universidade na 

Amazônia
A criação da Universida-

de Internacional da Ama-
zônia foi proposta por João 
Pedro (PT-AM). Segundo 
o senador, tal instituição, 
a ser desenvolvida com o 
aval dos países signatários 
da Organização do Tratado 
de Cooperação Amazônica 
(OTCA), buscaria entrela-
çar os saberes tradicionais 
às novas tecnologias, possi-
bilitando o desenvolvimento 
sustentável da região.

Em sua opinião, o saber 
que se tem hoje sobre a 
Amazônia está pulverizado 
e, por isso, indisponível 
para utilização imediata 
pelos povos do local.
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A CPI das Organizações Não-
Governamentais deve examinar 
na reunião de hoje, marcada para 
as 9h30, dois requerimentos do 
senador Alvaro Dias (PSDB-PR) 
solicitando que a comissão inves-
tigue os gastos de R$ 470 mil da 
Fundação de Empreendimentos 
Científicos e Tecnológicos (Finatec) 

na compra de móveis de luxo para 
o apartamento funcional do reitor 
da Universidade de Brasília (UnB), 
Timothy Mulholland. A informação 
é do presidente da CPI, Raimundo 
Colombo (DEM-SC).

– Assinei os requerimentos para 
que já possam ser incluídos na pauta 
de amanhã [hoje] – afirmou ontem o 

parlamentar à Agência Senado.
Um dos requerimentos de Alvaro 

pede o encaminhamento à CPI de 
todas ações e investigações movidas 
pelo Ministério Público do Distrito 
Federal contra a Finatec, cujos recur-
sos devem ser destinados à pesquisa 
científica e tecnológica. No outro, o 
senador pelo Paraná solicita a convo-

cação do reitor da UnB para prestar 
esclarecimentos sobre os gastos.

Raimundo Colombo confirmou 
que também já estão incluídos na 
pauta pedidos para a abertura das 
contas de várias fundações vincula-
das às principais universidades bra-
sileiras, que teriam recebido somas 
milionárias nos últimos anos.

CPI das ONGs 
analisará a 
convocação 
de reitor

Paim afirma que medida ajudará 
a combater desemprego no país

Paim defende 
fundo para ensino 
profissionalizante

Paulo Paim (PT-RS) vol-
tou a defender a aprovação 
da proposta de emenda à 
Constituição (PEC) de sua 
autoria que institui o Fundo 
de Investimento do Ensino 
Técnico Profissionalizante 
(Fundep). O investimento 
em escolas técnicas, na 
opinião do senador, seria 
uma forma de combater 
o desemprego e oferecer 
mão-de-obra qualificada às 
empresas.

Se aprovada a PEC 24/05, 
poderão ser colocados à 
disposição do novo fundo 
cerca de R$ 6 bilhões. Paim 
disse acreditar que esse di-
nheiro ajudaria a diminuir o 
drama de 3,2 milhões de de-
sempregados brasileiros das 
regiões metropolitanas de 
São Paulo, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Salvador, 
Recife e Distrito Federal. 
Nesse contingente, há 1,5 
milhão de jovens de até 24 
anos, frisou.

Paim fez ainda menção à 
decisão do Superior Tribu-
nal de Justiça que garante 
admissão de todo candida-
to aprovado em concurso 
público, dentro do número 
de vagas do edital. Para o 
senador, a decisão vai for-
talecer a PEC 48/04, de sua 
autoria. Nela, Paim propõe 
que todo cidadão aprovado 
em concurso público que 
atinja nota para número de 
vagas previstas terá de ser 
chamado, ficando o órgão 
impedido de realizar novo 
concurso enquanto não 
admitir os aprovados até o 
limite de vagas.

Viana: faculdade baiana propagou 
o saber médico Brasil afora

Viana destaca  200 
anos do ensino de 
Medicina na Bahia

Tião Viana (PT-AC) re-
gistrou, em discurso, sua 
participação na solenidade 
realizada segunda-feira, 
em Salvador, em come-
moração aos 200 anos da 
Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal 
da Bahia. O senador, que 
é médico, recebeu o título 
de professor honorário da 
instituição.

– A Faculdade de Medi-
cina da UFBA se constituiu 
no útero do saber médico 
brasileiro, geradora do 
saber médico definitivo 
no Brasil. Da Bahia, saiu 
uma geração inteira de 
médicos e cientistas que foi 
propagando o saber médico 
Brasil afora – disse.

Tião Viana lembrou que 
atualmente o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) faz por 
ano cerca de 300 milhões 
de exames; milhões de 
internações em 400 mil 
leitos hospitalares; e outros 
milhões de atendimentos 
ambulatoriais.

O Brasil, acrescentou 
Viana, é o terceiro país que 
mais realiza transplantes. 
Ele ainda citou o Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu), que 
atende 90 milhões de bra-
sileiros; os Centros Espe-
cializados em Odontologia 
(CEOs) e o Programa Saú-
de da Família. Em apartes, 
Romeu Tuma (PTB-SP), 
Augusto Botelho (PT-RR), 
Mão Santa (PMDB-PI) 
e Antonio Carlos Júnior 
(DEM-BA) elogiaram o 
pronunciamento.

Nova emissora deverá ajudar o país a colocar em prática o princípio constitucional 
que prevê a complementaridade entre as televisões privada, estatal e pública

TV Pública terá um importante papel 
junto à sociedade, dizem debatedores

Colombo pede que nomes sejam submetidos ao Senado

A Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC), 
responsável pela TV 
Brasil, deverá ajudar 
o país a colocar em 
prática o princípio 
constitucional da com-
plementaridade entre 
as televisões privada, 
estatal e pública, se-
gundo concordaram 
os participantes de au-
diência pública pro-
movida ontem pela 
Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte 
(CE). Mesmo assim, houve críticas 
a dispositivos da medida provisória 
(MP) que criou a estatal.

As principais críticas foram feitas 
a dois dispositivos da MP 398/07. O 
primeiro é o que torna obrigatória a 
transmissão de dois canais oficiais – a 
própria TV Brasil e a NBR – pelas 
empresas de televisão por assinatura. 
O segundo é o que estabelece a cessão 
à TV Brasil de imagens de eventos 
esportivos de que participem equipes 
brasileiras e não sejam levados ao ar 
por emissoras privadas que tinham 
direitos exclusivos de transmissão.

A diretora-presidente da EBC, Te-
reza Cruvinel, afirmou que a criação 
da TV Pública brasileira responde a 
uma “demanda constitucional”. Até 
hoje, recordou, existe apenas uma 
“constelação de emissoras estatais”, 
além das emissoras privadas. A TV 
Pública, garantiu, não estará sob con-
trole exclusivo nem do Estado, nem 
de regras comerciais.

– Se o governo quisesse uma TV 
chapa-branca, como dizem alguns, 
bastaria não fazer nada e ficar com 
as atuais emissoras. Para que criar um 
conselho curador? – argumentou.

O presidente-exe-
cutivo da Associação 
Brasileira de TV por 
Assinatura, Alexan-
dre Annenberg, clas-
sificou de “grave erro 
técnico” a inclusão 
na MP de dispositivo 
que obriga a trans-
missão de dois canais 
oficiais pelas emisso-
ras pagas.

O vice-presidente 
executivo da Rede 
Bandeirantes, Walter 
Ceneviva, elogiou a 

TV Pública, mas ressaltou a necessi-
dade de que esta se mantenha afastada 
da disputa pelo mercado publicitário. 
A mesma ressalva foi feita pelo di-
retor-geral da Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio e Televisão 
(Abert), Flávio Cavalcanti Jr.

O presidente da Associação Bra-
sileira de Imprensa (ABI), Maurício 
Azedo, lembrou que a TV Pública 
colocará em prática o dispositivo 
constitucional que determina prefe-
rência a programas relacionados a 
atividades culturais e educativas, além 
da regionalização da produção.

Na CE, Ceneviva (D), Tereza Cruvinel, Cristovam, Maurício Azedo e Alexandre Annenberg

Os nomes dos integrantes do con-
selho curador da TV Pública brasi-
leira deveriam ser submetidos pelo 
governo ao Senado, recomendou o 
senador Raimundo Colombo (DEM-
SC), co-autor do requerimento para a 
realização da audiência pública sobre 
o tema pela Comissão de Educação. 
Ele manifestou ainda preocupação 
com os gastos para a criação da  
emissora e com a possibilidade de se 
“criar moda”, levando diversos gover-
nos estaduais e municipais a seguir o 
exemplo do governo federal.

A presença de emissoras públicas 
brasileiras de televisão e rádio em 
regiões pouco habitadas da Amazônia 
foi elogiada por Romeu Tuma (PTB-
SP). Já Flávio Arns (PT-PR) sugeriu 

que se evite o caminho atualmente 
adotado pela TVE do Paraná, que 
estaria sendo utilizada pelo governo 
estadual para “afrontar e injuriar” 
opositores políticos. Pedro Simon 
(PMDB-RS) lamentou o fato de a TV 
Pública ter sido criada por medida 
provisória.

A garantia de espaço para a produ-
ção independente foi solicitada por 
João Pedro (PT-AM). Em resposta, 
Tereza Cruvinel afirmou que a TV Pú-
blica vai abrigar “com generosidade” 
a produção independente, que, a seu 
ver, “congrega olhares mais variados” 
sobre o país. Adelmir Santana (DEM-
DF) e Rosalba Ciarlini (DEM-RN) 
defenderam a instalação em Brasília 
– e não no Rio de Janeiro – da sede da 

nova emissora. Ela também pediu que 
os nomes dos integrantes do conselho 
sejam submetidos ao Senado.

Por sua vez, Inácio Arruda (PCdoB-
CE) contestou os que dizem que a TV 
Brasil será uma emissora chapa-bran-
ca, enquanto Sibá Machado (PT-AC) 
recorreu ao exemplo da TV Senado, 
em defesa da tese de que pode haver 
liberdade em uma emissora pública. 
Eduardo Suplicy (PT-SP) registrou o 
apoio de entidades ligadas ao cinema 
à criação da TV Pública.

O presidente da CE, Cristovam 
Buarque (PDT-DF), classificou de 
“histórica” a audiência pública e pe-
diu atenção especial da nova emissora 
a programas educacionais dedicados 
à primeira infância.
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