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dente da República, que foi o mote para a aprovação
da emenda nesta Casa, a possibilidade da concessão da Bacia de Campos.
Quanto à terceira emenda, também estamos
tentando ser coerentes com o discurso que balizou a
flexibilizaçao do monopólio: a necessidade da concorrência. Pois quanto maior a concorrência maior a
possibilidade de se aumentar as reservas e a chance de que o Brasil venha a produzir mais petróleo.
Registramos que o art. 24 da Emenda nº 17,
ao acabar com o princípio da concessão vertical, incluindo exploração e produção, está absolutamente
de acordo com os critérios intemacionais.
Por que isso é feito de forma separada? Porque existe uma infinidade de empresas no Brasil e
no mundo que podem participar de concorrência
para ganhar uma concessão na área de exploração,
mas não têm estrutura suficiente para participar de
uma concorrência que inclui exploraçao e produção,
pois os recursos e a estrutura necessária para que
uma empresa possa atuar em produção são infinitamente maiores do que na área de exploração.
O argumento do Senador José Fogaça, de que
não tem sentido aumentar as reservas se não é para
produção, significa que, a partir do momento em que
sejam feitas concessões na área de exploraçao e
que se detectem novas reservas, a partir daí é feita
nova concessão para produção. Não estou querendo que as reservas fiquem dormindo em berço esplêndido. Estou querendo concorrência. Se na área
de exploração existe um número maior de empresas, no Brasil e no mundo, se verticalizarmos a concessão, na prática estamos limitando a capacidade
de concorrência. E estamos ou não querendo aumentar a competitividade e a concorrência para poder viabilizar o aumento da produção de petróleo?
Registramos que essa é a prática internacional. Por
isso, estamos propondo que se separe, que as duas
fases sejam independentes em termos contratuais.
Com relação à Emenda nl! 18, que tem semeIhança com uma das apresentadas pelo Senador Josaphat Marinho na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Senador Lúcio Alcântara já argumentou - e o próprio Senador José Fogaça concorda em parte - que a importação de petróleo não
pode servir para viabilizar parques ociosos de refinarias no exterior e contribuir para que cheguemos a
nível de desemprego no Brasil. A diferença é que o
Senador José Fogaça entende que o próprio CNP já
teria essa atribuiçao. Ora, se entendemos isso, por
que nao inserir na lei? Estabelecer que a importação
vai ter que obrigatoriamente entrar apenas na suple-
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mentação da produção intema. Porque não incluir na
lei que estamos sendo convocados a estabelecer salvaguardas do ponto de vista do interesse nacional?
Estamos convocados a elaborar uma lei que, teoricamente, vai estabelecer salvaguardas porque temos,
mais uma vez, que omitir ou evitar a colocação na lei e
colocar simplesmente essas salvaguardas, boas ou
más, mais ou menos intenções do CNP .
Com relação à supressão dos arts. 63, 64 e 65,
alguns deles, na minha opinião, apesar de a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ter entendido que os três eram constitucionais, na minha modesta opiniao, continuo entendendo que são inconstitucionais.
Mas como aqui não é a Comissão de Assuntos
Econômicos, a supressão desses artigos foi apresentada visando o art. 61; se não me engano, é o
art. 61 que garante que a Petrobrás, como estatal,
não venha a se transformar em letra morta, porque
esses artigos permitem que, mesmo mantendo a Petrobrás como estatal, na prática, a atual Petrobrás
pode se transformar, como já disse o Senador Lúcio
Alcântara, numa holding de papel, porque ela vai
possibilitar não só transferir os seus ativos como
também estabelecer subsdiárias em quaisquer das
áreas em que ela atua hoje, inclusive em condição
minoritária.
Então, essa supressão que propomos é no
sentido de não possibilitar que o art. 61 venha a se
transformar em letra morta.
Por último, é uma emenda que já apresentei na
Anel. Não entendo porque, de repente, a fase de
transição, a fase de construção da agência está sendo entendida pelos Senadores como uma fase menos importante, porque tanto na da Anel - que já foi
aprovada, infelizmente -, como nessa ou na da ANP,
estabelece que os primeiros diretores da Anel não
têm que ser submetidos ao Senado. Mas é exatamente nesse período que está a modificação de toda
a filosofia, a modificação do projeto e a implementação dos objetivos dessa lei. Aí é que se tomaria ainda mais importante que a indicação dos diretores
passasse pelo Senado Federal, mas com o argumento de que o mandato de um deles seria de um
ano, o outro de dois anos, e outro de três anos.
A meu ver, o que está em discussão nao é a
extensão do mandato. O que está em discussão é a
responsabilidade que esses senhores vão ter, maior
inclusive depois de que a agência estiver estruturada. Porque, depois de se criar uma cultura regulatória no Brasil, depois que a ANP estiver totalmente
estruturada, talvez este rigor do Senado em relaçao
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aos sindicatos poderia até ser abrandado, mas nesse momento não. Entendo que exatamente porque
estamos construindo algo novo é que o Senado não
pode abrir mão dessa prerrogativa.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, procurei fazer no meu tempo de encaminhamento uma
justificativa de todos os argumentos que apresentei.
Mas também me alio ao Senador Lúcio Alcântara em
relação à expectativa da sua votação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Wilson Kleinübing.
O SR. WILSON KLEINÜBING - Só quero fazer uma pergunta: não sei se vamos ficar aqui agora
ou vamos para o plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Vamos votar.
O SR. VILSON KLEINÜBING _ Então, faço
uma pergunta ao relator.
Estou preocupado com essa questão do mandato dos diretores dessas agências. Já verifiquei alguns casos. Por exemplo, no Banco Central na Alemanha, o diretor pode ficar 18 anos. Em uma agência na França, que cuida e estabelece regras de seguros, o seu diretor está há 16 anos, como um funcionário de carreira. Tanto nas telecomunicações
quanto na área de petróleo estamos deixando apenas quatro anos, com um ano de carência, para depois ter acesso a uma empresa ...
,
O SR. LUCIO ALCANT ARA - Depois cair na
vida.
••
O SR. VILSON KLEINUBING - Ele pode, inclusive, participar de uma diretoria que dê uma concessão para a empresa e, passado um ano, poderá
ser funcionário daquela mesma empresa, beneficiada enquanto diretor. Não sei se o Senador José Fogaça verificou isso nos Estados Unidos. Creio ser
um pouco perigoso o período de apenas quatro anos
sem a possibilidade de ser um funcionário de carreira da própria estrutura. Haverá uma fábrica de diretores de empresas da área de petróleo e telecomunicações. Imaginemos o que poderá acontecer. Falo
isso, porque temos um precedente aqui no Brasil. A
maioria dos bancos que faz operações de antecipação de receita autorizadas pelo Banco Central, hoje,
é dirigida por ex-funcionários que ocuparam essas
posições no Banco, Central.
O SR. JOSE FOGAÇA - V. Exª tem razão
quanto à experiência em outros países. Nos Estados
Unidos, o Presidente do Banco Central pode ficar 14
anos. O Presidente Clinton reconduziu, no final do
ano passado, Alan Greenspan, sendo ele um republicano - o Presidente do Banco Central - para mais

-

Agosto de 1997

7 anos. Desta forma, há casos até mais extensos.
Neste caso, creio que procuramos remédios dentro
das condições específicas em que essas agências
se inserem. Impedir que um profissional fique naquele que é o mercado de trabalho no qual se especializou a vida inteira, parece-me que é algo que contraria alguns direitos fundamentais e constitucionais, a
não ser que se desse a ele o pagamento de um salário vitalício. Foi o princípio que levou a se dar a
aposentadoria aos Govemadores.
•
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - E um posto de "Assessor Honorário do Senado·.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Vitalício. Eliminá-lo
da vida ativa e da vida profissional é difícil do ponto
de vista dos direitos fundamentais.
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Acredito
que há uma questão colocada quanto à agência na
área de comunicações; havendo outra para o petróleo, outras mais existirão. Creio que será necessário
adotar-se um critério comum a todos. Não estou satisfeito com nenhuma das propostas que estão sendo votadas; mas, por outro lado, há dificuldades em
se fazer simultaneamente. Isso deverá ser objeto de
um tratamento. Aliás, é posição do Presidente da
República. Conversei com Sua Excelência ontem e
hoje a respeito disso, quando pude saber que seu
ponto de vista é semelhante ao meu nesse aspecto.
Penso que esse assunto será objeto de análise mais
detido. Pessoalmente, sou adversário completo da
idéia de que um burocrata possa ser irremovível, tal
como as coisas se apresentam. Nós não temos tradição quanto a isso, apesar de termos exemplos da
Inglaterra e dos Estados Unidos; são coisas completamente diferentes. Mas deverá ser um tema objeto
de um tratamento separado, até porque o grosso da
discussão ficou centrado em outros temas, tanto na
Câmara quanto aqui.
,
O SR. JOSE FOGAÇA - E, por acaso, o melhor modelo é esse que estabelecemos na ANP.
Junto a ela, o diretor, para ser demitido, por iniciativa
do Presidente da República, terá a decisão do Senado para saber se a falta grave cometida se configura
ou se enquadra na lei. Portanto, esta Casa é que julgará a proposição do Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Particularmente, penso que o Executivo poderia demitir na
hora em que quisesse, mas com a aprovação do Senado. Esse seria o elemento de freio.
••
O SR. VILSON KLEINUBING - Sr. Presidente,
eu gostaria de fazer uma observação sobre os burocratas. Nós temos no País ...
Penso que é muito perigoso. Vou dizer mais
uma vez para os senhores: os cargos mais disputa-

•
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os da República serão disputados à tapa. Quatro
nos' para darmos de concessão a empresas de exlo ração de petróleo e um ano de carência para poerem trabalhar lá na empresa em que se deu a
oncessão, pelo menos isso deveria ser vedado.
Temos regras burocráticas, no caso do Itamaati, que funcionam perfeitamente. Pelo contrário, às
ezes, tem-se dificuldade de colocar um político em
ma embaixada.
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Com razão.
••
O SR. VILSON KLEINUBING - Com razão.
ntão, por que é que lá serve e aqui não serve? Não
fi bem assim. Deve haver um prazo maior. Quatro
llnos é pouco tempo. Ele vem aqui, faz a festa e deis vai trabalhar lá fora.
O SR. SENADOR - Podem passar oito anos.
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Gostaria
e colocar em votação os requerimentos do Senador
~osé Eduardo Outra, os destaques para votação em
separado.
Votação em bloco dos requerimentos.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo
om o requerimento de destaque, em bloco, do Senado r José Eduardo Outra, permaneçam como se
encontram.
Aprovados.
Vamos colocar em votação, ressalvados os
destaques, o parecer do relator.
Os Senadores que estiverem de acordo com o
parecer do Relator permaneçam como se encontram.
Aprovado o parecer do Relator.
Passamos à votação dos destaques.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Gostaria de
registrar meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Registrado o voto em contrário do Senador José Eduardo
Outra e do Senador Eduardo Suplicy.
Vamos colocar em votação o Emenda n2 7 do
Senador José Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Não discutimos hoje a
Emenda do Senador José Roberto Arruda, mas na
•
reunião anterior. E aquela que se refere aos escritórios centrais da Agência Nacional de Petróleo do Rio
de Janeiro. S. Ex.!!, como defensor incansável dos
interesses de Brasília, deseja suprimir essa parte do
texto. Consideramos que seja uma questão menor,
embora possa S. Ex. a ter certa racionalidade naquilo
que propõe. O parecer é contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Os Senadores que estiverem de acordo com o Relator, portanto com o "não· ...
(Conversas paralelas, fora do microfone.)

•
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Estamos entrando no mérito da emenda. A
emenda está em votação.
Os Senadores que estiverem de acordo com o
parecer do Relator, que é contrário, permaneçam
sentados. (Pausa.)
Os que estiverem de acordo com o destaque à
emenda do Senador José Roberto Arruda se manifestem.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Peço a palavra pela ordem .
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Tem a palavra o Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Será votada
a matéria, ou seja, a Emenda?
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - A Emenda. Sim ou não à emenda.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Então, os
que forem a favor da Emenda permanecem sentados. Quero fazer a maioria levantar como hoje pela
manhã.
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - V. Ex'
sabe que fui líder estudantil muito tempo e possuo
as mesmas tendências quando coloco matérias em
votação.
Os Senadores que forem favoráveis à Emenda
permaneçam como estão. Os Senadores que forem
contra a emenda, seguindo o parecer do Relator, se
manifestem.
(Procede-se à votação)
A emenda está rejeitada.
Destaque para votação em separado da Emenda
n2 15 do Senador José Eduardo Outra. O parecer do
Relator é contrário. Pediria ao Relator que, em cada
emenda, fizesse um resumo, a ementa da emenda.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Trata-se da Emenda
que se refere à transferência de informações da Petrobrás para a Agência Nacional de Petróleo.
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - O parecer
do Senador José Fogaça é contrário.
Os Senadores que estiverem a favor da Emenda permaneçam como se encontram. Os Senadores
que forem contrários, seguindo o parecer do Relator,
se manifestem. (Pausa.)
A emenda está rejeitada.
Requerimento nº 3. Emenda nº 16, de autoria
do Senador José Eduardo Outra.
Qual é o resumo?
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Essa é aquela que
procura assegurar à Petrobrás a exploração da bacia de Campos, localizada entre os limites geológicos do Arco do Cabo Frio, ao sul, e do Arco de Vitória, ao norte, até 31 de dezembro de 2010.
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O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Os Senadores que estiverem de acordo com a emenda do
Senador José Eduardo Outra permaneçam como estão. Os Senadores que forem contrários, seguindo o
parecer do Relator, se manifestem. (Pausa.)
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - A emenda é
Fernando Henrique.
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Foi dele?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Inspirada nele.
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Emenda
nº 17, de autoria do Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Essa é aquela que
pretende suprimir o art. 24 e deseja separar e tornar
independentes as duas fases do contrato, exploração e produção.
A lei estabelece que quem explora tem a obrigação de produzir.
O parecer é contrário.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - É uma
emenda extremamente liberal, para aumentar a concorrência.
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Quem estiver a favor da emenda do Senador José Eduardo
Outra permaneça como está. Quem for contrário, seguindo o voto do Relator, se manifeste. (Pausa.)
Realmente, foi um ataque de ·concorrencialismo· do Senador Outra. É um choque do capitalismo,
agora de outra natureza.
Emenda nQ 18, de autoria do Senador José
Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ FOGAÇA _ Sr. Presidente, a
Emenda nQ 18 conjuga a importação e a exportação
de petróleo. A exportação só será autorizada após o
atendimento das necessidades do mercado interno.
Quanto à importação, será autorizada em caráter
complementar apenas. Como dissemos, é o Conselho Nacional de Política Energética que vai fazer essas definições.
O SR. PRESIDENTE (José Serra) _ Quem estiver de acordo com a emenda do Senador José
Eduardo Outra permaneça como está. Quem for
contrário, seguindo o parecer do Relator, se manifeste. (Pausa.)
Emenda rejeitada.
Emenda nQ 19, do Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ FOGAÇA _ A Emenda nº 19 procura suprimir o art. 63, que é aquele que autoriza a
Petrobrás e suas subsidiárias a formar consórcios
com empresas nacionais ou estrangeiras, na condição ou não de empresa líder, objetivando expandir
atividades, desenvolver tecnologias e ampliar investimentos aplicados à indústria de petróleo.

Ago to de 1997

Aí a Petrobrás não poderia formar consórcios,
na condição ou não de empresa líder.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, pela ordem, por uma questão de economia
processual.
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Pois não.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Já foram
votados todos os requerimentos, mas as Emendas
nºs 19, 20 e 21 têm correlação entre si. Sugiro que
se proceda à votação em bloco.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Todas elas tratam da
formação de subsidiárias e da condição que a Petrobrás, dentro dessas ...
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Em votação as Emendas nºs 19, 20 e 21 , do Senador José
Eduardo Outra.
Os Senadores que estiverem de acordo com
as emendas permaneçam como estão. Os Senadores que forem contrários, acompanhando o Relator,
se manifestem. (Pausa.)
Emendas rejeitadas.
Emenda nº 22.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Essa é aquela que se
refere, Sr. Presidente, à composição inicial da diretoria da ANP.
O Senador José Eduardo Outra argumenta
aqui que a primeira diretoria tem que ser submetida
ao Senado.
Estamos explicando t;ue, nesta fase, pelo art. 69,
já há uma ascendência muito grande dos Ministérios
da Fazenda e das Minas e Energia, porque, inclusive,
a definição dos preços vai ser efetuada segundo diretrizes e parâmetros estabelecidos por esses dois ministérios. A autonomia da agência é praticamente relativa. E como são ,períodos de apenas 1, 2 ou 3 anos, e
não mandatos completos, justifica-se que o Senado
não seja ouvido sobre essas indicações.
O SR. PRESIDENTE (José Serra) - Os Srs.
Senadores que estiverem de acordo com a Emenda
do Senador José Eduardo Outra queiram permanecer sentados. Os Senadores que forem contrários,
acompanhando o voto do Relator, se manifestem.
(Pausa.)
Emenda rejeitada.
Encerrada a votação com a aprovação do Parecer do Relator Senador José Fogaça.
Vamos encerrar a reunião, marcando para quinta-feira, segundo estabelecemos, a próxima reunião.
Já que estamos sendo pressionados, comprometi-me a pedir aos Srs. Senadores que fossem ao
plenário, uma vez que se trata de votação nominal.
(Levanta-se a reunião às 20h16min.)

...
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ATaS DO OIRETOR-GERAL
ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 23 60 , DE 1997

.

O DlRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no
uso da atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 4°, § 1°, da Resolução n°
63, de 1993, e tendo em vista o que consta do Proc. nO 013.462/97-0,

R E S O L V E tomar sem efeito o Ato do Diretor•

Geral nO 1.776, de 1997, que nomeou DINEIDE LUCIA PESSOA para
exercer o cargo, em comissão, de Assistente Parlamentar, AP-3, do
Gabinete do Senador Joel de Hollanda.

Senado Federal, em 01 de agosto de 1997.
, 1./11 LI li~

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor-Geral

rI

ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 2361 ,DE 1997
O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no
uso da atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 4°, § 1°, da Resolução nO
63, de 1997, e tendo em vista o que consta do Proc. n° 013.461/97-4
R E S O L V E nomear, na fonna do disposto no inciso
II do art. 9° da Lei n° 8.112, de 1990, REINALDO TRAJANO
•

CORDEIRO JUNIOR, para exercer o cargo, em comissão, de Assistente
ParJamentar, AP-3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e
exercício no Gabinete do Senador Joel de Hollanda.
Senado Federal, em

0·1 de agosto de 1997.

~uw.-~
AGACIEL DA SILVA MAIA
~, Diretor-Geral
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ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 23 62 , DE 1997
O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no

uso da atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 4°, § 1°, da Resolução nO
63, de 1997, e tendo em vista o que consta do Proc. n° 013.493/97-3
R E S O L V E nomear, na forma do disposto no inciso
II do art. 9° da Lei n° 8.112, de 1990, RAFAEL LISBOA GONÇALVES,

para exercer o cargo, em comissão, de Assistente Parlamentar, AP-2, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercicio no Gabinete
do Senador Onofre Quinan.

Senado Federal, em o1 de

aoostb

de 1997.

AGACIEL DA SILVA MAIA

p)

Diretor-Geral

ATO DO
:'GERAL
. DIRETOR'
.
~o . ~3 6~' 1 .PE

'997

O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no

uso da atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 4°, § 1°, da Resolução n°
63, de 1997, e tendo em vista o que consta do Proc. n° 013.493/97-3
R E S O L V E nomear, na forma do disposto no inciso
II do art. 9° da Lei n° 8.112, de 1990, EDUARDO LISBOA
GONÇALVES, para exercer o cargo, em comissão, de Assistente

Parlamentar, AP-2, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e
exerci cio no Gabinete do Senador Onofre Quinan.
Senado Federal, em

Oi de agos to de 1997.

'WLU&AAGACIEL DA SILVA MAIA
~I Diretor-Geral

..
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ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 236,\ DE 1997

-

O DIRETOR-GERALDO 'SENADO FEDERAL"
,

rio usó

da atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 4°, § 1°, da Resolução n° 63, de

.

1997, e tendo em vista o que consta do processo n° 013.561/97-9,
R E S O L V E exonerar, na forma do disposto no arte 35

•

combinado com o inciso II do arte 9° da Lei n° 8.112, de 1990, EMíLIO DE
FARIA BRAGA, matricula nO 5459, do cargo, em comissão, de Secretário
...
,

Parlamentar do Gabinete do Senador Odacir Soares, a partir de 1° de agosto de
1997.
Senado Federal, em

aaosto de 1997.

01 de

~D 'UtM-~
AGACIEL DA SILVA MAIA
~\

••
,

.•

•

•

Diretor-Geral

. ATO DO DIRETOR-GERAL
N°. 2365 ,DE 1997

O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pelo artigo IS das Disposições Finais da Resolução

n.o 09, de 1997, e tendo em vista o constante no Processo nO 011886/97-8,
RESOLVE designar o servidor CARLOS EDUARDO FERNANDES
COSTA, matricula 3888, ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo - Área 2
- Especialidade de Processo Legislativo, para exercer a Função Comissionada de
Auxiliar de Gabinete Parlamentar, Símbolo FC-04, do Gabinete do Senador Antonio
Carlos Magalhães, com efeitos financeiros a partir de 27 de junho de 1997.
,Senado Federal, 04

,

de

agosto

de 1997.

/

'" '

-O ( --" (/ "--I-"""~

GA~III~L DA SILVA
Diretor-Geral

-

15592 Terça-feira 5

DIÁRIO 00 SENADO FEDERAL

Agosto de 1997

ATO DO DIRETOR-GERAL
N°. 2366 ,DE 1997
O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da

atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 15 das Disposições Finais da Resolução
n.o 09, de 1997, e tendo em vista o constante no Processo n° 011790/97-0,

..
RESOLVE designar o servidor JURACY DE BARROS MONTURIL,
matricula 2076, ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo - Área 2 Especialidade de Processo Legislativo, para exercer a Função Comissionada de
Auxiliar de Gabinete Parlamentar, Símbolo FC-04, do Gabinete do Senador Freitas
Neto, com efeitos fmanceiros a partir de 27 de junho de 1997.

..

Senado Federru, 04 de aqosto de 1997.
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GA IEL DA SILVA

Diretor-Geral

ATO DO DIRETOR-GERAL
N°. 2367 ,DE 1997
O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 15 das Disposições Finais da Resolução

n.o 09, de 1997, e tendo em vista o constante no Processo n° 11836/97-0,

RESOLVE designar a servidora VANEIDE NASCIMENTO,
matricula
,
3962, ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo - Area 2 - Especiruidade de
Processo Legislativo, para exercer a Função Comissionada de Auxiliar de Gabinete
Par]amentar, Símbolo FC-4, do Gabinete do Senador Carlos Wilson, com efeitos
financeiros a partir de 27 de junho de 1997.
SenadoFederru, 04 de agosto de 1997.
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ATO DO DIRETOR-GERAL
N°. 2368 ,DE 1997
O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 15 das Disposições Finais da Resolução
n.o 09, de 1997, e tendo em vista o constante no Processo n° 11876/97-2,

•

RESOLVE designar o servidor EDSON CARLOS
LOPES, matrícula
,
2123, ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo - Area 2 - Especialidade de
Processo Legislativo, para exercer a Função Comissionada de Auxiliar de Gabinete
Parlamentar, Símbolo FC-4, do Gabinete do Senador Flaviano Melo, com efeitos
financeiros a partir de 27 de junho de 1997.
Senado Federal,

04 de aaosto de 1997 •

•

GACIEL DA SILVA

IA

Diretor-Geral

ATO DO DIRETOR-GERAL
N°. ?,369 ,DE 1997
O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 15 das Disposições Finais da Resolução
n.o 09, de 1997, e tendo em vista o constante no Processo nO 11792/97-3,

•
RESOLVE designar o servidor JOSÉ ANTONIO PEREZ JUNlOR,
matrícula 3657, ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo - Área 2 Especialidade de Processo Legislativo, para exercer a Função Comissionada de
Auxiliar de Gabinete Parlamentar, Símbolo FC-4, do Gabinete do Senador Freitas
Neto, com efeitos fmanceiros a partir de 27 de junho de 1997.
Senado Federal, 04 de agosto de 1997.

AGACIEL DA SILVA

Diretor-Geral
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15594 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1997

ATO DO DIRETOR-GERAL
N°, 2370, DE 1997

o

DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 15 das Disposições Finais da Resolução
n.o 09, de 1997, e tendo em vista o constante no Processo n° 011857/97-8,

..
RESOLVE designar a servidora ESTELITA PEREIRA DA SILVA.
matrícula 3917, ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo - Área 2 Especialidade de Processo Legislativo, para exercer a Função Comissionada de
Auxiliar de Gabinete Parlamentar, Símbolo FC-04, do Gabinete da Liderança do
PMDB, com efeitos financeiros a partir de 27 de junho de 1997.
Senado Federal,

04 de aaosto de 1997.

-GACIEL DA SILVA MAIA
Diretor-Geral

ATO DO DIRETOR-GERAL
N°, 2371 ,DE 1997
O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 15 das Disposições Finais da Resolução
n.o 09, de 1997, e tendo em vista o constante no Processo n° 011835/97-4,

RESOLVE designar a servidora LILIAN NARDO FREIRE, matrícula
3250, ocupante do cargo efetivo de Analista Legislativo - Área 2 - Especialidade de
Processo Legislativo, para exercer a Função Comissionada de Secretário de
Gabinete, Símbolo FC-OS, do Gabinete do Senador Carlos Wilson, com efeitos
financeiros a partir de 27 de junho de 1997.
Senado Federal, 04 de agosto de 1997.

GACI L DA SILVA ,.nt.IA
Diretor-Geral
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