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__ Srs .. ·senadores, a mim me parece
Sr. Presidente, Sr. Ministro,
Muito obrigado, Senador.
Então, há a preocupação
Claro!
_Sr. Ministro, a outra pergunta
Bom,_ eu não tenho essas informações
EXatamente. · ' A telefonia, exatamente,
A outra pergunta, Sr. Ministro,
Bem, eu tenho a impress~o de que
Sr. M1nistro, com relação às licitações
Não, Senador, não me detive
A imprensa, a Sociedade
Nós estamos examinando a operação
Porque, na verdade, Sr. Ministro,
o Sr. se refere ao tempo
Sim.
·
Não, não tenho, Senador.
Muito bem. Mas v. Ex•
Talvez, se o Sr. permitisse_
Quero fazer um apelo
data venia, Presidente,
Antes que o Ministro responda,
Não me referi
o Sr. Ministro
Muito obrigado, Senador
Acho que V. Ex• foi muito bem.

...............................

Tem a palavra o.Sr. Senador rrapuan CoSta Júnior
Sr. Ministro, Sr. Presidente,
,Com a palavra, o Sr. Ministro,
Muito obrigado ao Senador Irapi.Jan Costa· Jr.
Passo a palavra ao Senador Oirceu Carneiro
S~. Presidente, Sr. Ministro,
Nobre Senador, o gás natural
Agora9 sobre o carvão mineral,
Senador, a ouest~o do carvão
Min1stro, só um parêntese.
Exatamente. É isso o que coloco
Srs. Senadores, lamentavelmente,

(Ence"a-se a Reunião às 12 horas e 58 minutos.)

ção e votação do Relatório sobre as atividades da Subcomissão do ldoso.
O Senhor Presidente concede â palavra ao
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 19-90
Senhof Senador Jutahy Magalhães, relator.
que faz a leitura do Relatório em pauta, conÀs dez horas do dia vinte~e uin de junho
cluindo com a apresentação de Projeto de
de mil novecentos..e noventa, na sala n~ 13, LeL Colocado em discussão o Relatório,:
da Ala Senador Alexandre Costa, rjo Senado
usam da palavra para discutir os Senhores
Senadores João Lobo, Carlos Patrocínio, JaFederal, reúne-se a Subcomissão do Idoso,
sob a presidência do Senador Carlos· Patromil Haddad e Almir Gabri~l. Colocado em
cínio e com a presença do Relator da Subcovotação o presente Relatório, é o mesmo
missão, Senador Jutahy Magalhães e do Seaprovado por unanimidade. Não havendo
nador João Lobo, membro titular da Subcomais quem queira fazer uso da palavra, antes
missão e, ainda, com a presença dos Senhores
de encerrar a presente reunião, o Senhor Pre·
Senadores convidados, Almir Gabriel e Jamil
sidente agradece o comparecimento de todos,
Haddad. Deixaram de comparecer, por moe o magnífico .trabalho apresentado pela astivo justificado os Senhores Senadores Mar·
sessoria técnica do Senado Federal na elabocos Mêndonça e Mário Maia. Havendo nú· . ração do Relatório e do Anteprojeto de Lei,
e determina que as notas taquigráficas sejam
merO regimental, o Senhor Presidente, Senaanexadas à presente Ata. Nada inais havendo
dor Carlos Patrocínio, declara aberto os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reu·
a tratar, encerra-:se a reunião, lavrando eu,
n;ão anterior, qUe foi' considerada aprovada.
Kleber Alcoforado Lacerda, Secretário eventual da Subcomissão, a .presente Ata que,
O Senhor Presidente comunica a "Seus pares
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
que a presente reunião destina-se à apreciaSUBCOMISSÃO DO IDOSO

S• REUNIÃO ORDINÁRIA,

'PreSidente. Presidente.

Senador Carlos- Patrocínio,

ANEXO À ATA DA 5" REUNIÃO
DA SUBCOMISSÃO DO IDOS0, 1
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE
1990, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRE·
SIDENTE, SENADOR CARLOS PATROCfNIO.

Íntegra dos Apanhamentos Taquigráficos
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
-Declaro aberta a reunião da Subcomissão
dos Idosos, da Comissão de Assuntos Sociais,
para a apresentação do relatório sobre as atividades da Subcomissão do Idoso, do Senado
Federal, que· será apresentada pelo eminente
relator Senador Jutahy Magalhães.

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)Em primeiro lugar, desejo agradecer à Assessora desta Comissão, Dona Neuza Arruda,
quem acompanhou todos os trabalhos, que
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nos ajudou muito, que preparou o material

todo para nós encerrarmos este trabidho.
Distribuí o Relatório entre os Membros da
Comissão. mas passo a l,ê·lo. se assim fOr
necessário.
RELATÓRIO SOBRE AS ATIVIDADES
DA SUBCOMISSÃO DO IDOSO
DO SENADO FEDERAL

A Subcomissão do Idoso foi criada em 4
Jc outubro de 1989, com arrimo no art. 74
do R~:gimento Interno, na forma de Subcomissão Temporária da Comissão de Assuntos
Sociais do Senado Fedcr<jl; para, no prazo
de 120 dias, investigar c estudar a situação
dos idosos, principalmente os instalados em
asilos, c sugerir a adoção de uma política
voltada para a assistência aos- idosos.
A Subcomissão do Idoso se compós de 5
(cinco) membros: Senador Carlos Patrocínio
(Presidente). Senador Jutahy Magalhães
(Relator), Senador Marcos Mendonça, Senador Mário Maia e Senador João Lobo. A
abertura dos trabalho~ contou, ainda, com
a participação do Presidente do Senado Federal, Senador Nelson Carneiro, e com a pie~
sença do Senador Ney Maranhão e 9a Deputada Moema São Thiago.
De ucordo com o disposto no art. 230 da
Constituição Federal, os trabalhos da Subcomissão estiveram voltados para a busca de
amparo às pessoas idosas, assegurando sua
participação ria cOmUnidride, defendendo sua
dignidade e bem-estar, c garantindo-lhes- o
direito à vida. Nesse sentido, foram reafizadas audiéncias públicas para obter depo-imentos c receber sugestões de autoridades_
diretamente ligadas à assistência aos idosos,
assim como de representantes da terceira idade.
Nas reuniões da Subcomissão do Idoso, foram depoentes o Dr. Renato Maia Guimarães, Diretor da DiVíSâO Nacional de Doenças Crónico-Degenerativas do Ministério da
Saúde~_Q Dr. João Batista de Medeiros, da
Assessoria Especial para Assuntos da Terceira Idade do Governo do Distrito. Federal;
o Dr. Salvador Augusto Galesso Coaracy,
Coordenador do Grupo dos Mais Vtvidos do
SESC-DF; o Dr. Oswaldo Gonçalves da Silva, do SESC-SP, a St• Cecília Pedro Martinelli de Souza, do Fórum da Teceira Idade
de São Paulo; a Irmã Maria Luiza Nogueira,
Presidente da Associação "Santa Luiza de
Marillac", de São Paulo; a Sr" Maria Teresa
Caminha Duere, Secretária de Apoio Comunitário e Institucional da LBA; a Sr• Leidejane Calado, Assistente Social do PRONA VI
LBA, e o Sr. Zenon de Oliveira M9ura, do
PRONAV/LBA.
Durante os trabalhos, foram apresentadas
as seguintes considerações sobre a situação
atual dos idosos no Brasil, com-sugestões para
o melhor atendimento a essa população:
1. Considerando c(ue a população com
mais de sessenta anos teve, ultimamente. o
maior crescimento proporcional no País, e
que e-sse crescimento tende a aumentar progressivamente com o aumento da expectativa
de vida, é evidente a urgência de se planejar

ai:lcquadamCriie umã política nacional de assistência ao idoso.
: Essa poFtica deverá- abranger os campos
de saúde, educação, cultura e assistêi1cia social, obedecendo aos princípios constitucio"" n_a_i!>!._que asseguram o amparo ao idoso.
Com _a_ finalidae de definir e fiscalizar as
_medidas políticas, econômiCas e· sociais- de
assistência ao idoso, foi pfopOstit a criação
de um organismo fo"rmUdo por repi-est!ntãrites
governamentâis _e da sociedade civil, que
coordene a ação Qe órgãos. c programas já
existenteS e pforriovã o melhOr atendimento
-ão idoso nas áreas de.Sãúde, culiural, social
é educacional, atuando, inclusive, na área de
'planejamCi:Jti.l ·e- na- formação de recursos hu'manos especializados.
. 2..- ConsideiaD.do que grande parte dos
idosos é recolhida em aSilos por falta de amparo, o govern"Cf deverá promover a ação soqial possibilit~ndo ao idoso viver ativamente
na comullidarJe a que perte-nce, de preferência com a família.
· As instituições de caráter social destinadas
ao idoso devem restringir-se aos casos de idosos desabrigados e sem fami1ia.
· 3. Embo_ra a velhice n_ão seja considerada
~ma do~nça, os especialistas em saúde reconhecem que nesta fase da vida aparece uma
s~rie de_ doença~ que requer tratamento médico específicO e adequado.
Os centro!>_ de saúde preci~am se equipar
para o atendimento ao ido:-.o, sem filas para
marcar consüHas, c treinar profis!'tionais na
_área médica _e na área social para atuarem
j~nto ãõs idoSos e suas famílias. Algumas me·
d1das podem melhorar a prestação desses serviços, comO ã obrigatoriedade do_ensiná de
geriatria e gerontologia nas universidades.
Para os casos de necessidade de internação
hospitalar, algumas medidas de _proteção ao
idoso devem ser tomadas, Como a estrutu~
ração de unidades geriátricas em hospitais
gerais e hospitais-escola, evitando-se a criação de hospitais especializados.
4. Os programs sociais destinados ao idoso deverão envolver os fatores físicos, psicológicos; culturais; económicos e de saúde. As
atividade:-. desenvolvidas deverão promover
a integração social e o bem-estar do idoso~
consagrando sua capacidade de produzir,
participar c transmitir as experiências vividas.
As ações sociais deverão eliminar as causas
que levam o idoso ao abandono ou a abandonar sua família:
~Para _ql!e o idoso possa _dispor de seu tempo
com atiVIdades ~e sua hvre escolha, sejam
de lazer, cultura1s, esportivas, artesanais ou
outras, deve ser incentivada a criação de centros de COf!Vivência, assim ~mo a destinação
de espaços físicos para os idosos, em conjuntos residenciais.
5. A preparação para o envelhecimento
populacional exi_g_e a atenção dos organismos
governamentai~ c não-governamentais, que
dever~o atuar coqj_untamente através de programas educativos.
_
Os idosos se ressentem da falta de reconhe~
cimento pelo seu esforço e pela sua parcela
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de contribuição--com 'aS gúações posteriores.
Além do espaço físico, a conscientização de .
toda a sociedade para a causa da terceira idade abrirá ao idoso espaços condignos ria im- 1
prensa, nas universidades; na polltica, na preservação da memóri~ .<:ultural.

6. Os recursos alocados para os idosos,
no orçamento governamental, permitem apenas o_ desenvolvimento de atividades precárias, p~ternalistas ou assistenciais, complementadas por programas de caráter comunitário.
Em razão da ausência de um mecanismo
eficiente e eficaz de aplicação direta- desses
recursos_. deve-se pensar em uma estrutura
capaz de utilizar corretamente os recursos
disponíveis, dando êrifase à estratégia de permanência do idoso na comunidade, à formação de recursos humanos e ao fortalecimento
dos serviços sociais e de saúde que prestam
assistência ao idoso.

Conclusão
As audiéi1cias púbficas realizadas pela Subcomissão do Idoso resultaram em irilpOrtantes considerações sobre a urgência de se estabelecer uma política nacional que defi-na medidas de caráter político, econômico, social
e cUltural referentes aos idosos.
Para a implementação dessa política social,
foi sugerida a criação de um Conselho Nacional de Assitêricia ao Idoso, formado de repr-esentantes governamentais e institucionais,
com a finalidade de promover a assisténcia
médico-social, defender direitos e illtetesses,
conjugar recursos, divulgar informações e
proporcionar oportunidades de realização
pessoal e de integração social aos idosos.
Como conclusão dos trabalhos realizados
pela Subcomissão do Idoso, estamos apresentando projeto de lei, que "fixa diretrizes para
a política nacional de assistência ao ídOso,
e dá outras providências", instituiildo o Conselho Nacional de Assistência ao Idoso, cujas
principais atribuições se encontram especificadas no referido projeto. Saliente-se que o
texto do projeto e a respectiva justificação
constitueril parte integrante deste Relatório.,
Após a aprovação do projeto ora apresentado, caberá ao Poder Executivo, nõ prazo
de 120 (cento e vinte) dias, a regulamentação
do Conselho Nacional de Assistência ao Idoso, instrumento imprescindível para a implementação de uma política efetiva que atenda
às necessidades e aspirações dos idosos, conjugando _esforços com a finalidade de promover o bem-estar e a melhor qualidade de vida
Qa população idosa. ·
Com o projeto, a Comissão viabiliza a aplicação prática do preceito constitucio"nal programático, previsto no art. 230 da Constituição Federal, segundo o qual a faml1ia, a
sociedade e o Estado têm o dever de amparar
as pessoas idosas, para os fins ali determinadc·s.
Sala das Sessões~- em
Este é o relatório.
A seguir, passarei ao projeto de lei.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N"
• DE !990
Fixa diretrizes para a política nacional
de assistência ao idoso, e dá outras providências.

O Congresso Nadoiià.I decreta:
Art. l'' A política hacional de assistência
ao idoso será executada pela família, pela
sociedade e pelo Estado, com os· seguintes
objetivos:
I - proteção, apoio e amparo ao ido~o,
como deveres primordiais de seus familiares;
H- promoção da autonomia e do bemestar do idoso;
IH- integraç-do social e participação ativa
do idoso na comunidade;
IV- promoção, proteção e recuperação
da saúde do idoSo;
V- fixação do maior número possível de
idosos em seus próprios; e,
VI- divulgação de informações de caráter
educativo sabre os aspectos biopsicossociais
do envelhecimento.
§ 1" Os objetivos da política, estabelecidos neste artigo, convergirão para a defesa
da dignidade c do bem-estar das pessoas idosas, bem a.<>sim para garantir-lhes o direito
ã vida.
§ 2" Para efeito desta lei, são consideradas idosas todas as pessoas maiores de 65
(sessenta e cinco) anos.
Art. 2~·- Os programas e ações soc_iaiS de~
tinados ao idoso ser3.o d6senvolvidos prefe, rencialmente em centros de convivência, com
a finalidade de promover a participação na
vida comunitária e o exercício da cidadania.
§ 1" Serão criados centros de collviVência
de idosos em toda.<> as localidades' com mais
de dez mil habitantes, com o apoio da comunidade.
§ 2" Os centros de convivência serão
mantidos pelo Poder Público e administrados
com a participação de idosos.
§ 3'~ AS atividades desenvolvidas pelo!'.
centros de convivência terão por objetivos
a integração social, o lazer e a ocupação produtiva.
Art. 3" As instituições públicas, particulares ou filantrópica.<; destinadas ao asilo de
idosos restringirão o atendimento aos desabrigados e sem família.
Aqui temos idéias de fazer uma pequena
modificação nesse § 3" ,_ certas associações+
certos asilos, certas instituições de caridade
que já existem e que têm um lar. Eu tenho
um exemplo na Bahia em que temos a Ordem
Terceira de São Francisco com pessoas de
classe média alta, senhoras, principalmente
viúvas, que preferem até ficar nesse cêntro
comunitário. Então, elas doam parte dos seus
bens para dar condições de sobrevivência à
instituição. Não são propriamente pessoas
desamparadas e sem família; muitas vezes,
e quase sempre, têm família e são peSsoas
de certas posses. Mas é uma casa muito agradável .e há uma boa corivivência entre elti.s,
e essas senhoras preferem morar Já.
Por isso, aqui seria colocado mais um parágrafo para estabelecer essas situações.

Art. 4" To-das as instituições de assistência ao idoso serão fiscalizadas.e obedecerão
a norma<; e padrões fixados pelo órgão sanitário competente em nível estadual ou municipal, ou pelo órgão correspondente no Distrito Federal.
_
. .
.
- § 1"- _É vedada a_ permanência de portadores de doenças infecto-contagiosas ou de
idosos que necessitem de assistência médica
ou de enfe(magem permanente ,em institui- çóe!;geriátriéas de _caráter social.
§ -zn O ate"ndimentO especialiZadO e _a àssistência individual permanente serão feitos
em centros de recuperação e tratamento ou
em inStlfi.iiÇões ge"riátricits de Caráter ínédico.
§ 3" Os serviços de saúde lOcais preStarão
atendimento às instituições geriátricas de caráter social, inclusive com direito a ambulância para remoÇão "do idoso em caso de
internação hospitalar.
A(t. 4'' A 8.&sistência à' saúde do idoSo
abrangerá os aspectos médico-nutricionais,
sociais, psicológicos, ambientaiS e é:spirituaiS.
§ I" Os programas de s3.údi para idosos
terão como prioridade:
a) a promoção da saúde;
b) o atendimento prestado pelos serviços
básicos de saúde:
c) o atendimento domiciliar, iriclusive às
instituições geriátricas de caráter social; e,
d) a educação e a preparação para o envelhecimento.
~ 2~ O .:;~_tendimento ao idoso executado
pelos serviços básicos de saúde será feito por
médico generalista, auxiliado por outros profis~>ionais de saúdç, com o apoio de centros
de referência dotados de especialistas em geriatria e gerontologia.
§ 3" Os serviços básicos terão como· centro de referência unidades de assistência ge~
riátrica a serem criadas em hospitais públicos
e hospitais-escola.
§ 4" Será evitada a criação de hospitais
especializados em atendimento exclusivo aos
idosos.
Art. 5° Ê obrigatória a- inclusão de conteúdos de geriatria e gerontologia nos currículús dos- curso~ de Medicina, Odontologia,
Enfermagem, Farniácia, Psicologia, Serviço
Socíal~Niúflção, Fisiáierapia e Educ8ção Física.
Par-dgrafo único. A fixação dos conteúdos e dos currículos será feita pelo órgão competente, respC!fádo o princípio de autonomia
universitária ·a que se refere o art. 207 da
Constituição Federal.
Arr. 6" ~ obrigatória a inclusão nos conteúdos mínimos para o ensino fundamental
de estudos sobre os idosos e o fenômeno do
envelheCímento.
Art: 7" - Ê assegurado ao idoso o direito
de dispor de seus bens, proventos, pensões
e benefícios; salvo nos casos de incapacidade
judicialmente comprovada.
Parágrafo único. Nos casos de comprovada incâpacidade do idoso para gerir seus
bells, ser-lhe-á nomeado curador especial,
em juízo.
Art. 8!' Os idosos terão atendimento
prioritário em filas de repartições e- órgãos
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,públicos, instituições financeiras e serviços
de transporte~. .
Art. 9'' Fica instituído o Conselho Nacional de AsSistência ao Idoso, integrado por
represeritantes das instituições federais de assistência social, dos governos estaduais e .municipais e de organizações assistênciais civis
de âmbito nacionaf.
Parágrafo' único. O Conselho Nacional
de Assistência ao idoso será responsável pela
definição e fiscalização de medidas de caráter
político, econômico e social relativaS ao Idoso, com as seguínte atribuições, dentre outras:
r- formular a política nacional de assistência ao idoso e acompanhar a sua implementação;
11- promover a integração das políticas
setoriais de asSíslên-cía ao idoso;
111- informar os Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, conforme o c&s.o, sobre questões relativas ao idoso;
IV- supervísiomir órgãos~ insiituições e
'programas destinados ao idoso;
V- conjugar re~ursos dos '-'árias níveis de
ioverno- e de outras instituições para empreendimentos de interesse do -idoso;
~VI - estabelt!,Cer critérios para o recebimento e aplicação de doações destinadas a
programas de assistência ao idoso;
VII -fomentar o desenvolvimento da pesquisa .em gerontologia;
VIII- organizar cursos, confei'ências,
·congressos e outros· eventos que contribuem
para a formação e a capacitação técnica de
profissionais da área de .gerontologia;
IX- deliberar sobre a representação do
·Brasil em nívelineternacional na área de polí~
tica de envelhecimento;
X- manter sistema de informações e dados e divulgar material informativo sobre. o
idoso; e,
XI- pronunciar~se sobre denúncias de
violação dos direitos do idoso.
Art. 10. O Poder ExecutiYo regulamentará o Conselho Nacional de Assistência ao
Idoso no prazo de 120 (cento e vinte) dias
a contar da publicaçãO desta lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em
contrário.
Esse é o projeto que apresento à Comissão.
Se a Comissão aceitar, então encaminhará
ao Senado como o Projeto da Comissão, Não
é um projeto individual, é um projeto da Comissão para deliberação, aperfeiçoamento e
exame por parte dos Srs. Senadores e. como
sempre, a idéia é esta: lançar a sugestão para
ser aperfeiçoada sempre que possível, para
que haja um interesse dos Srs. Senadores na
m_fltéria. e possamos discuti-la e ver se chega~
mos ao final, complementando a tramitação
legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
-O relatório conclui pela apresentação do
projeto de 'lei.
Em discussão o relatório.
Com a palavra o Senador João Loho.
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O SR. JOÃO L6Bó::..:. --s'r~ PiesíderitC,
'St; Retato:r, ouvi ~tentamehte' a' leitura cio
·prójero~ nátu'ralmente_ foi a ~rinlelfa vei qUe
ouvi', e não tive tempcr~e-l~r-qe:t~lhadame.r:tte,
minuciosamente.
De um modo gera(.~é.QJ!J.Üo :satis,fat4r!o
o projeto. E o projeto tem inovações que
me parecem muito importantes prinCipalmente numa época em que a expectativa de
v,ida çstá cr~scendo, em ~qdo q mundo. E a
tçqc{ência é que çlt;i cre~Çfl np. Brasil, fazend9
cpp1 ql\e a, terceira ~da4e ftQqe muito num~·
r;os8: tar:nbém neste País, à~ernclhança do qu~
acontece na França, 1"!-a. ~uécia, nos p-arseS

mais civilizados do mundo.
Já anotei aqu(um. artigo que deixã disponível para os idosos os seus bens.
Isso aqui é um avanço em nossa legislaçãó,

e parece-me muito importante para que o
idoso__ não fique segregado como um inútil
em nossa sociedade, não tendo nem a capacidade de gerir -os própriOs bens. Então, isso
me parece um avanço. .
Outro, que gostaria de- '\ler incluído neste
projeto, seria talvez um aumeDto aessá idade
compulsória para a véUiice·. bs órgãos públicos, principalmente, aos 70 ailos fazem uma
expulsória dos seus membros. Há uma ap-osentadoria compulsória- a:os -70 anos.
Acho que no momehto em que -se estuda
os direitos dos idosos, erh que há uma expeCtativa do aumento de idade dos membros de
uma sociedade' poder~se'-ia também amplicàr
esSe prazo de 70 anos'. Patece-me isso uma
coisa'muito cOh.Strahgedora·, Um homem com
toda viialidade do seu intelecto, do seu físicb,
ser colocado fora d_e _um órgão em cjue ele
somente tem capacidade de atingir aos 65,
aos 60. Aos 70 anos ele é compulsoriamente
expulso ou aposentado. Isso, parece-me, talvez pudesse ser também abordado nesse projeto; o limíte de 70 anos poderia talvez ser
ampliado para 75 ou 80. Acho que é uma
restrição aos idosos, é uma discrimiilação que
se faz com os idosos, pó-los para fora de determinado órgão, de determinadas atividades
porque eles atingiram os 70 anos.
De um modo geral, o projeto está óflmo,
assinarei cOm todo prazer, fazendo essas observações.
O SR~ PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
-Com a palavra o Sr. Senador Jamil Haddad.
O SR. JAJvHL HADDAD -Acompanho
atentamente a exposição do Relator e verifico
que, na realidade, se procurou fazer um trabalho sérío de proteção ao idoso em nQsso
País. Temos, aqui, um ponto de partida e
não tenho dúvida de que G.Om esse arcabouço,
com prováveis emendas de outros Parlamentares, poderemos chegar a um projeto que
deu um amparo real ao idoso que vive, na
realidade, ãbandonado em nossa País. Essa
é uma realidade cruel, mas existente em no~
so País.
Discordo da colocação um pouc_o otimista
do nobre Senador João Lobo, quando diz
que a tendência de sobrevida do brasileiro
·é de aumentar, e citou, inclusive, exempli-

'ficandô; ã. FianÇà. ""E"xistC _esta_tfstica_mo:.trando que a idade média do brâsiléiro· é de 52,
-53 anos, cOriSiderando. if ã ITlassa tiabalha·dora inclüída nesse percentual.
Sabenio's que, infelizmente, as políticas
adotadaS ndste País não permitem uma m.eiho.r alimentaÇão, melhor higiene, melhor
cOndição de transporte, de habitação, e não
propiciam o aVanço da faixa·etária da população brasileira. Penso· que é u·m trabalho extremamente louvável e que servirá, como disSe, ·cOniõ-.um-arCabouço para uma definição
total de urna· legislação sobre o problema do
·tdoso brasileiro ..
Quero me congratular com o Relator e com
a Comissão; pelo trabalho que ora apresentam à apreciação dos seus Pares.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
-Com a palavr~ o-Se_!lador.Almir Gabriel.
O SR. ALMIR GABRIEL~ Sr. Presi·
dente, em primeiro lugar, é _uma hQn_ra esta-r
partiCipando. desta Comissão, como Presi'dente da CoiÍlissão de Assuntos Sociais, _e
·ver que a primeira: atividade que presencio,
nesta ComisSão, é exatamente a apresentação
deste anteprojeto. Considero que ele cons.titui um avanço inquestiOnável e parabenizo
.o Senador Jutahy Magalhães pelo relatório
f! pela apresentação do anteprojeto.
Há alguns aspectos que me parecem importantes, no entanto, é evidente que a discussão
a nível de Senado permitirá o aperfeiçoamento. O.item5,.do art. !9, diz:
..-'fixação do maior número possível de
idosos ei::ti seUs pi-óprioS ... " .
Não sei se ele é um inciso muito claro.
Talvez tenha que clarear.
O segundo, que é 'õ §i o, do art.· 2°, coloca
a obrigatoriedade de criação de centros de
convivéncia de idosos em todas as localidades
com mais de dez mil habitantes. Coiisidero
que· é, ftlquestionavelmente, um dado da
maior importância e sigriificação, mas reparo
que o Brasil nem unidades gerais de saúde
tem ainda em todas as Unidades Federadas.
Essa é uma proposta de Vir a ser, mas que·
considero in!eressante para reflexão.
O § lo do art. 4~', a mim parece-me que
Precisa ser melhor pensado:
"É vedada a permanência de portadores de doenças infecto-contagiosas."
Quer dizer, idoso com.' gripe, com pneumonia, ou qualquer que seja a afecção que ele
tenha, desse nível, obriga que ele seja retira·
do. E, na casa, quando a pessoa adoece por
pneumonia, gripe, ou qualquer outra doença
de menor relevância, mesmo infecto-contagiosa, ele deve ser tratado neste ,ambiente.
Penso que aqui deveria caracterizar que tipo
de doença contagiosa poderia obrigar essa_
transferê_ncia.
O § 2'Tala que:
"Q_ atendjrn_~nto_e_specializado e assistência individual permanentes serão feitos em centros de recuperação e tratamento ou em instituições."

·Preferia serviçoS geriátriCos-do que instituições, porque- o -próPrio contexto do _pÍ-ojeto
estabelece a não criação de institriiçôes especializadas e, sim, integradas.
No fundo, conflitaria com o § 4? do art.
4~', que diz o seg!linte:
"Será evitada ~-~riação de--hospitais
especializados em- atendimento ·exclusivo ao idoso." . Parece-me que deveria ser proibida. Não
deve ser evitada, não! É proibida terminan.temente a criação de hospital especiáiizado,
mantendo os que tem, e progressivamente
integrá-los.
. ··
Quero dizer que há um dado que me parece
importante em relação a· uma afirmàç'ãà feita
pelo Senador Jamil Haddad e pelo Senador
João Lobo. Estamos.l.:l:travessando aquilo que
em epidemiologia se diz estamos vivendo
a traD.Siçãb- epidemiológica de um País que
durante muitos anos teve program~s _de assisiêítciil materno-infantil, mesmo precária; e
que reduziu substanciosainente a mottalid3.de d~ 200, 100 por 1000 nascidos vivo"~ e,
b_oje, a média nacional é de 70 por 1000 nascidos Vivos.
Existem bolsões de pobreza onçie esSa mortalidade_chega·a 140, chega até 600 por 1000
nascidos vivos, como é em algum<\s_ár~ do
Nordeste. Mas o conjunto do Pais texe uni
de_créscimo substancial nessa mortaljdaçf~ por
via das ações médicas e não por via da_melho·
ria çi~s c,ondições económico-sociai~ do conjunto. Isso está fazendo com que ChegUemos
a essa transição epidemiológica._
Somos hoje um País que já tem um percen·
tua! de idosos bastante grande, e ch~garemos
ao ano 2000, talvez, com um percentual de
15% sobre o total da população. Em último
termo, como somos 145, e desses 145 milhões, cerca de 45 milhões já vivem uma vida
capaz de ter uma perspectiva: de 67, 69 anos
de expectativa de vida- pelo menos dentro
deste grupo- já há um contingen_te substan·
cial de. pessoas que ultrapassam o limite de
65. Embora dentro dos outros 105 niilhões,
a quantidade,dos que não chegam a 52 anos
é brutal, dramática e: vergonhosa para o País.
Essa transição epidemiológica condiciona
e obriga o Governo em todos os seus níveis
a, realmente, inicíar uma políticã. verdadeira,
correta, s_éria, com relação aos idosos: Por
isso mesmo, acho que este projeto chega no
momento extraordinário, e eu parabenizo es·
ta Subcomissão pelo trabalho realizado. Mui·
to obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
-Gostaria de fazer algumas considerações.
Está patenteado, sem dúvida, e já ficou devidamente demonstrado pelosemi.nentes Sen~
dores, de que a expectativa de vida está aumentando muito em nosso Pafs. Hoje, a ex~
pect~tiva de vida do brasileiro é de 65 anos,
ao nascer, quando há pouco tempo era muito
IJ!~nos que isso. Menos de 50.
Sabemos que existe uma diferenciação
muito grande entre a expectativa no CentroSul e Sudeste do País com a expectativa no

Julho de 1990

DIÁRIO DO CONG)lliSSO NACIONAL (Seção II)

Nordeste. Estamos vendo que aliado a essa
tendência também, que se dá devido à melhoria do nível de vida da população, à assis~
tência médica existem também as metas governamentais. Por exemplo, hoje o índice de
crianças mortas no primeiro ano de vida chega a 60 ou 65 crianças.
A meta do Governo, conforme vi dizer o
nosso ex-colega, ex-Parlamentar, Ministro da
Saúde Alceni Guerra, é de que irá baixar
este índice de mortalidade para 30, no máxi-

mo, em 1000 nascidoS vivos. E o Brasíl ocupa
o 16" lugar em população idosa no mundo,
e a expectativa é que no ano 2.015 o Brasil
passe a 6~ colocado em população idosa. Teremos mais de_ 30 milhões. Desculpem-me
por fazer uma discreta interrupção.
O SR. ALMIR GABRIEL. - Acho que
30 por 1000 mil nascidos viVos é um sonho.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
- É uma meta já preconizada pelo nosso
Ministro da Saúde. De qualquer maneira,
acho que o Bràsil .està irido ffiais Ou .me-nOs
nesse caminho, embora seja difícil alcanÇ?r
através das vacinações que temos- pelo menos, nesse setor o Brasil tem desenvolvimento muito, está vacinando a sua criançada.
Então, só me resta aqui louvar o relatório
e a apresentação deste projeto de lei do Senador Jutahy Magalhães, que será encarriinhadO
à Comissão de Assuntos Sociais e deverá ser
amplamente debatido, já que esse é o Estatuto da Terceira Idade, por_ assi_m dizer.
Ficamos satisfeitos que a Subconiissão do
Idoso tenha se desincumbido da sua missão
em tempo hábil, e acho que isso representa
o marco iniCial de uma política, de uma ação

governamental que deveremos forçar em prol
da nossa terceira idade.
Muito se fala em amparo à. criança e aO
adolescente, mas eu nunca ouví falar em am'paro aos idosos e_sabemos que os asilos hoje
-ficou provado, configurado aqui, através
dos numerosos palestrantes- são apenas dep6sitos de velhos, que não têm futuro e, portanto,. os velhos são segregados, são alijados
da nossa sociedade.
Eu gos.taria de. dizer ·da ~inh~ satisfação
e, também, cumprimentar o eminente Senador Jutahy Magalhães pelo brilhantismo do
-seu trabalho.
Era isso o que eu tinha a dizer.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Relator) -Sr. Presidente, eu gostaria de fazer
apenas umas ligeiras considerações.
Em primeiro lugar,. agra,deço e transfiro.
para o~ Neusa os elogios que foram aqui lido:,
pelos Srs. Sen"adores.
Quando tiVemos essa idéia de criar a Subcomissão, foi com o intuito de fazer o qu~e
fizemos com relação ao Código de Defesa
do Consumidor.
Aqui, no Senado, apresent.ainos, fizemos
um trabalho- o relator foi o Senador Dirceu
Carileiro, eu fui o Presidente da Comissão,
Comissão esta também sugerida por mim-,
porque acho que é nossa obrigação legislar.
Lamento· muito o que ocorre na Câmara
a respeito dos projetos que têm iniciativa no
Senaçlo.
.
A tramitação do Código de Defesa do Consumidor foi uma tragédia porque, como a
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inicitiva foi do Senado desejaram que a iniciativa passasse para lá, e não podia .. Então,
!3t:iaram uma Comis.são Mista incOnstitucional
no Congresso, acabaram reconhecendo que
ela era inconstitucional, e estão lá numa luta
para ver se cons.eguem votar na Câmara.um
substitutivo ao pr~]etO iniciaL
Mas, conVersándo com o Senador Almir

Gabriel, infOJmalmente, eu disse a S. Er o
segUinte: tenho muita preocupação porqúe
·a:·.Câmara está faZendo o que o Governo estli ·
querendo fazer conosco; manda para cá projetos intocáveis; nós, no Senado, não temos
o direito de mudar nada.

O qué o Presidente· Collor di~ (falha na
gravação) para ver se o projeto chega ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) •
:--:-Está em votação.
Nós não colocamos em votação, mas está,
çontudo, aprovado.
Eu gostaria, pa~a encerrar, de fazer alguns
comentários sobre o ~· 59
. Tramit~ aqui no Co~gresso N acionai o Pro- .
jeto de Lei do Senador Marcps Mep.donça
e- também do Senador Ney Maranhão, resti· .
tuindo a obrigatoriedade dos currículos de
Farmácia, MediciD.â., OdOntologia: PãreCe·me que isso é Irijuifdico, "pois compete aOs
-conselhos. Federais de Educação resolveresse problema.
Está encerrada a presente reunião.

