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do Proceso nR
resolve aposentªr,
ypluntariamente, MARIA
HELENA TAVEIRA DIAS, Analista
Legislativo.
Classe
"Especial", Padrão III. do Quadro
com o art. 11, da Resolução _n~ Perman~ote _do Senado Federal,
incfso
87,
de
1989,
cdm ·proventoS nos termos Cb art. 40,
proporcionais ao tempo de ser- III_, arínea a, da Constituição
dãRePúbllCã
Federativa
do
viço, à razão de 34/35 (trinta
e quatro trinta e cinco avos) Brasil. combinado com os arts.
do seu vencimento, observado o 515, inciso li, 516, inciso_ I:
disposto no art.
37,
inciso 517, inciso IV e 488, § 4.12., do
Regulamento Administrativo do
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, bem como com o
Senado Federal, 24 de agosto art. 11- da Reso 1 ução nR. 87, de
de 1990.
Senador Alexadre 1989, com proventos integrais
Costa, Segundo Vice-Presidente observado o disposto no art.
37, inciso XI, da C-onstituição
no exercício da Presidência.
Federal .
ATO DO PRESIDENTE
Senado_ Federa 1, 2-4 de- agosto
NO 179, DE 1990
d.e_ 199:0. -:-_Senador Alexadre
COsta,
Segundo Vice-Presidente
o Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência no exertlcio da Presidência.
regimental
e regulamentar, de
ATO DO PRESIDENTE
conformidade com a delegação
-NO 180, DE 1990
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
Altera o Quadro de DetaDiretora nQ 2, de 4 de abril
lhamento de Despesa refede 1973, e tendo em vista o
40, 1nc1so

III,

alfnea

c~

da.

Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado
com os arts. 520 e 488, .§ 4 2 ,
do Regulamento Administrativo
do Senado Federal,
bem como

que

Agosto de 1990

4731.

rente ao Orçamento do Sena-

consta

do Federal .

010.102/90~6,

o 2.12. Vice-Presidente do Senado Federal, no- exercício da
Presidência, tendo _em vista o
di spost·o no art, !52, § _4.12. ,___da
Lei nR. 7.800., de 10 de julhode 1989, resolve:
Art.
1.12. Fica alterado,- _na
forma dos anexos I a IV, o
Quadro de Detalhamento da Despesa- referente ao Orçamento da
Unidade 02101 - Senado Fede- ral, na parte de pessoal e encargos .soe i a i s.
Art. 2~ Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.12. Revogam-se as disposições em contrário.
senado Federal, 24 . de agosto
de 1990.Senador Alexadre
Costa, 2~ Vice-Presidente, no
exercício da Presidência.
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ATO DO PRESIDENTE
NO 181, DE 1990.
o

ral,

torgada pelo Ato

Diretora

·n~

da

Presidente dÔ Senado Fede-- missão ··oiretOra·· em

no uso da sua competência

regimental
e regulamentar, de
conform_ldade com a
delegação
de compe"ténc i a que 1 he foi ou-

torgada pelo Ato

da

Comissão

Comissão

2, ,de 1973, e

do em vista a decisão
Reunião_ Ordinárià,_

da

ten-

co-

Costa,
Se_gundo_ Vice"':'Presidente· no exercfCio da~- Pres1c@nela.'"- ..

suâ 12A,

real_i:Zada

ATO DO PRESIDENTE

em
2
de_ agoSto de 1990, e o
·Nt~ 18G, __ DE 1990
que. consta do Processo
nS!.
ooe. 854/89-0, r esc 1ve resci n-' - O "P_re~_lPente do Senado· -F'eêle-

di r, a pedido, o

contrato

de

ral, no- uso da sua competência

Diretora
n~
2, de 4 de abri 1 t'=aba]_ho
do
servidor ANTÇlNIO regimen_tal
e regulamentar~ de
de 1.973, e tendo em vista o CANDIDO LIMA FURLAN,
Analista conformt-d~de com _a del'i!gaçáo
que
consta
do Processo
nA Legislativo,
Classe
"E'spe- de çompetenc1a que lhe foi- ou002. 762/90-0. reso 1 ve
aposen- c i a 1 " , Padrão I I I, do
qua-dro torgada pelo A t·o da ·comi s·são
tar, voluntariamente, EUCLIDES de Pessoal
CLT_ do Senado Fe- Diretora
n~
2, de 4 de abril
PEREIRA DE MENDONÇA,
Assessor ·deral.---·
·•
-de -1973, e tendo ·em v·iStà- o
.Legislativo,
SF-AS-102.3,- do
------~-- ---·
r_çfoê~ -.o'cpn-;?_ta_-- çlo_·: __ oProC~s~Q-- n~
Quadro Permanente do
Senado
senaao__ Eedera 1 , 24 de agosto ·_o_09. 842/90-0, reso 1 v e
apQsenFederal
-Parte Especial, nos de 1990.
s·enàdor- Alexandre tar, \roluntar_iamente,·;Jo_SE RItermos do artigo 40,
inciso Costa, Segundo Vice~Pr_esidente BtiRO FILH'6, TécOico_ L~gtSlaIII._alinea a,
da Const-itui- no exer-cf'c:-Lo da Presidência.
'tiVo·,···cl.a.S_se
••ESpeÇ;ja-1",·--pação da República Federativa do
drão II, do Quadro- Permanente
Bras i 1, combinado com os artiATO DO PRESIDENTE
do senado 'Féder"al, n'os_-_termos
gos 515, tncis"o ·ri; 516; inci_NQ_184, D_E 19_!;10
· do artigo 40', ·1nci'so
rrr.
so
I; 517, inciso VI e 488, §
·a1íneá a,
da_ Constf"tufção da
4~; do_Regulamento Administrao- Presidefyf.é.do s·eriádo F'ede~ Repúbnca_ Federativa é;ló Brativo do
Senado Federal, bem ra·l. nO uso dã sua co"rilpetência si 1,
combinado com os artigos
como _com o artigo 11. da Reso- regimental
e regulamentar, em 5_15, -inCiso li'; 516. ln-cisô I;
lução n-Sl 87, de 1989, com pro---·confO_rmi'dElde com- a· deJe:aação ·:5_11;_ in.ciso_ ·rv· e" 488, §. 4~-;· do
ventos integra1s, ob_servado CY de competêne:_ia que lhe foi ou~- Régulame'nto~AC:Iminis-trãt·ivó· do
disposto no art i GJO 37.- inciso --torgada pelo Atd ·.·da · Coml s·são· s·eriãdO Federa 1 , - b_em c_Omo-:- COm o
XI , da Constitui çao Federa 1 .
o i retora n~ 2. dê_ 1973,
ten- ·a·rt_i-ao --11 • da, -ResoJ uç~ãO.:. Y,l< 87,
do em vista a decisão
d6 · co..: .de' '~.SI.B~,
Com ProV!?n:tc;>·? ... i nteSenado Federa 1, 24._de agostoo ·missão- OTreto"ra- em sua· f2A, cgrai s·, · ob~_ervado o di sp<;)st-b no
de 1990. .... Senador· -· A1 exatldre Re_uni ão O r di nári a·,
rea·l i Zada art 1 qo 37, inciso XI. da ConsCosta,
Segundo Vice-Presiden- em_ 2
Ce a,gosto . -de 199o·; é 6'- tltlnt;ão Federal .. ·
-·
---te no exerci c i o da Pres i dên..;. que· c.oFts-ta dos· Prõcessbs' n"-s_
cia.
.
016.569/89:..0 ê . 00-4.166/90-6,
Senado. Federal,
em 24 de·a·-·
resolve resci·ndir,
por
justa Qosto de 1'S90. _.;___ Senádor AleATO DO PRESIDENTE
causa,
o contl"at·o de traba 1 h o xandre Costa,
segunç:io y; ceNO 1 82, DE 1990
da serYidora ÂNGELA MARIA BRA-- Pres1dente no e?<e~ç_:íçi"'ç>: . da_
GANÇA DE OLIVEIRA, Técnicp'-_le- :-'pr-eS-ldéncia
,
o Presidente do senado Fede- : gíslativo 1 'Cl'asse · "Especia) ",
ral, no uso da sua competência Padrão -IIJ, dO QUadrO_ dé P~s~_-_
_
PORTARI·A
regimental
e regulamentar, de soa 1 CLT- d'o_ SenadO. F~pera 1 .·
· NQ ·18, ~ ÇJE 1990
conformidade com a
delegação
Senado Fede.rS L- :2"4 de àgé;iSto ·- b . Pr-fine f _r o_ s"e;Cretá'f'i o dO Se'de competência que lhe foi. outorgada pelo Ato da Comissão de 1990.
--;:..-senâ"dor- Alexandre nado Federal, no uso-'dãS :suas
Diretora
n~
2, de 4 de abril Costa Segundo Vice-Presidente' atribuições regimentai·S,
rede 1973, e t·endo em vista o na exerC'ft:io da Pres_ldência.
solve:
·
queconsta do Proc-esso __ n~
00-9. 123/90-3, reso 1-ve. aposen.:
ATO 00 PRESIDENTE
designar ·_vost: _A,UGUSTO A_RCOtar,
voluntariamente,
NILSON
NO 185, DE,_1990
VERbE. DE _MELO,' AfÍÇ~.l ista LegisRESENDE SALES, Técriic6
Le~is- ·-·, ·.l<:i~tiv'o, -ANTONIO' CA'RLOS"-'FERRO
letivo, Classe "Especial'', Pao Pre-sí"àente "O'b---:-senado F8de- ~GO~TA:._Ahàli.sta Le_Qisjatiy"p. e
drão III. do quadro Permanente· ra 1 , nO usb- ·c:ia sUã.' compet'él"')c ia JULIANO
LAURO DA ESCOSSIA NOe regu~am·entar:,.:.de· i3lJElRA,'' Anal i_Sta.'-. Legislat.iVo-,
do
Senado Federa 1 , no_s termos re~imenta·l
do artigo 40, inciso fii, ali-· conformi da'de· com · a- del e9aÇãó- para,
sOb'. â, pr~Sid~ncia ·go
nea
a,
da
Cons ti tu i ção _dâ ele_ competência que _l_he foi ou- primei ro, __'Jn_tegr~r~m Cpmi ssao
República Federativa _do Bra- torgada pe 1_ o --A 1:_ó_ da-· com-i s:São de Inquérit:o- incumbida de apun~
2, de· 4 ~de ·abri,. ·rar· · 'os:· fatos
si 1,
combinado_ _com os artigos Diretora
Constantes
do
515, inciso Il:--5H3, inciso I; de 1973-, e·-tendo em_ -"vista o ProCessO n 2 ... 01 035379-o·-.s. ·
517, inc1so IV e 488. § 4~; do qu!3
_consta
do Pro:Ge_sso ni<
SenadO · F·edera·r, 22 de ag-oSto
Regulamento Administrativo do o-os. 850/90-2:-,,~ re5i01 ve' · apo-sen.:
Senado Federa 1 , hem como com a· ta r
voluntariamente,
LAURIT A de 1990_. - -sena·dor _Mendes Caart1g_o 11, da Resolução n~ 87,
FANAIA DE BARRo"S,_- Analista Le- __ -na_le~~ Pr_ime_iro~-~ecretàf-~P.,
de
1989, - com pr-oventos i nte- gi sl atl vo,
·claSse 1 rE.SPéC~i 1 ",
grais, observado o disposto n~ Padrã-o I I I, do Quadro Perma- - ·. SUBS~CRETARIA DE COMISSÕES
artigo 37, inciso XI, da cons~ nente
do
Senado F~dera l_,'' ..noS
COMISS-AO DO DISTRITO FEDERAL
tituição Federal.
·termos do
artigo 40-, ·i nct so
III, alfryea a,
da constitui-3~ REUNIÃO,
Senàdo Federa 1 , · ern 24~ de a- ção da R_ep.úbl ica_:FedE!ratiVa do
. EM 27 DE MARÇO DE 199.0.
gosto
de
1990-.
Sena- Brasil, combinado com os artiw
dor Alexandre Costa,
Segundo gos 51!:?. jnciso II: 516, inciÀs· onze hOras do dia \dn-t;e e~=-Vice-Presidente no Exer
cic1o so .I; 5'17, inciso IV _e 488, § sete d~ março de rni 1 nove·cerf-da Presidência.
4Q; do Regulamehto Administra- tos e noventa, na sala de reutivo -do
Senado" ·Federal, bem niões_ da Comissão, Ala Senador
ATO DO PRESIDENTE
como com -o. art i QQ. 11 , da_ 'Reso- -- A 1exandre ·costa, ·sOb a Pres i NO 183, DE 1990
lução nA -87, de __j989.- com·-pro- dên'c-ia do SEmhor Sehador MaUro
ventos i nteg_ra i s, observado__ o ·Benevides e _com a_ presença· _(:los
o
Presidente do Sena_do Fede- d_ispoSto-_ no ~rtiQO "'37, inCiso Senhores Senã.dof'es Melra
Firal, no uso da sua competência XI, da ·cbnstifui'çaO Federal.
-lho,
Pompeu
de sovSa:, Chàgas
regimental
regulamentar,
em·
; Rodrigues, I rapuan Costa- Júconformidade com a delegação
Senadó- Feder.a.l. "24 de ago_sto nior,· Leop~ldo Peres, Francis· 'se-nador· A 1exandre. co R01le~erg,
de competência que 1he foi_ ou- de 1990. ~
Lourival
Bap-

e

a

\',

\

.~bado
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tista, Maurício Corrêa, Renaldo Aragão e Márcio Lacerda,
reúne-se a Comissão do Otstri-

7,
8,
9 e 10 referente aos
Projeto de Lei do Distrito Federal
n~
30 de 1989, Projeto

cer por motivo justificado os
Senhores ~enadores:
Aluízio
Bezerra, Aureo Mello, Odacir
Soares, Edison Lobão, João Lobo, José Paulo Bisol. Mauro
Borges, Carlos De'Carlt. João
Castelo e Ney Maranhão. Haven-

Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 19 de 1989 e Pro~eto
de _Lei nR 02 de 1989 f1cam
adiados. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente
encerra a sessão, lavrando eu,
Carlos
GuiJherme
Fonsêca,

to Federal.

Deixam de compare-

de Resolução n.R.

4_6

de

1989,

Agosto de !990

4735

todos
os_ presenLes o voto de
confiança _depo-sl tado em Sua
Excelência.
Nada mais havendo
a tratar_. _o~Senhor
P_resídente
encerra
a
reunião,
lavrando
eu, Alternar Pinto de Andrade,
a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo
Senhor Presidente. - Senador

Almir Gabriel.

do número regimental, o Senhor Secretário da Comissão, a pre-2~ REUNIÃO, REALI~AQA
Presidente,
abre a
sessão, sente Ata, que após lida e aEM 28 DE JUNHO DE 1990.
dispensando a leitura da Ata provada será assinada pelo Seanterior que é dada como apro- nhor Presidente.
Às
dez horas do dia vinte e
vada e passa a examinar os seoito de junho de mil
novecenguintes itens: item 1 - ProjeCOMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
tos e _noventa, na sala de reuto de Lei do Distrito. Federal
niões da comissão, Ala senador
nR- 04, de 1990 que 11 transforme.
1A _BEUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA), Alexandre Costa, sob a Presta Escola Classe Granja das O-REALIZADA EM 13 DE
dência do.Senhor S~nador Almir
liveiras em Centro de Ensino
JUNHO DE 1990
Gabriel.
com a presença dos
de 1R. Grau Granja das
011veiSenhores senadores Jarbás Pãsras,
da
fundação Educacional
Às dez horas do dia 13 de ju-- sarinho,
Lourival
Baptista~
do Distrito Federal, e dá
ou- nho de 1990, na sala de reu- Matta Machado,_Mansueto de L~
tras
prov1dênciaS 11 •
relator: niões da Comissão, Ala Senadoc vor.
Jutahy Magalhães, Márcio
Senador
Pompeu
de
Sousa. Alexandre Costa. sob a
Presi- Lacerda, Maurícip Corrêa, EdiParecer:
Favorável ao Projeto dência do Senhor Senador Car- son
Lobão, Carlos Patrocfnio,
por constitucional e jurídico.
los De'~arl1, com a presença Mauro Bo~ges.
Jamil
Haddad,
Após
discussão e
votação, é dos Senhores
Senadóres
Joao Meira Filho, Aluizio Bezerra,
aprovado por unanimidade. item Calmon,
Almir
Gabriel,
José Ronan Tito.
Mauro Benevides,
2 - Projeto de Lei do Distrito Fogaça,
Afonso Sancho, Afonso Aureo Mello, Nabor Júnior, Cid
Federal n.ct 10,
de
1990,
que Arinos,
Severo GO-mes,
Jorge Sabóia de Carvalho,
Francisco
uoispõe sobre o aproveitamento Bornhausen,
Meira Filho, Car- Rollemberg,
Humberto Lucena e
no Distrito Federal, de servi- Jos Patrocin1o,
Jutahy Maga- João Calmom, reúne-se a Comisdores requisita dos e da outras 1 hães.
Cid Sabó1 a de Carva 1 ho são
de Assuntos __ So_c_i a i s. De iprovidências". Relator:
Sena- e Lourival Baptista.
reúne-se xam de comparecer. por motivo
dor
Leopo 1do Peres. Parecer: a
Comissão
de
Assuntos justificada, os Senhores Senat='avoráve 1 ao Projeto por cons- Soei a i s. Deixam de comparecer·, dores,
.José Fogaça,
Ro na 1do
tttucional
e
jurfdfco.
Após por motivo -justificado, os Se- Aragão,
Ruy Ba_celar,
Severo
di seus são e votação. é aprova- nhõi'es
Senadores·
Francisco Gopmes, João Lobo. Odac 1r Soado por unani midade. i tem 3 Rol -1 emberg-,
HUmberto
Lucena,
res, Afonso Sancho, Car 1os_ A 1Projeto de Lei do Distrito Fe- Ronaldo Aragão,
Ronan Tito, berto, Carlos De'Carli,
Mário
deral
n.R. _11
de
1990,
~Ue
Ruy Bacelar, Alufsio Bezerra, Maia.
Ney Maranh~9~•
~rapuan
"A 1ter a d1 spos i ti vos das
1e,i s Aureo Mello, I rapuan Costa Jú- Costa
Júri.l o r,
L e i te Chaves,
que
menciona,
e
dá outras nior,
Leite Chaves, Mansueto Hugo Napoleão,
Marco Maciel,
providências". O Senhor Presi~ de Lavor, Márcio Lacerda. Mau- 0orge Bornhausen, Afonso Aridente resolve retirar de pauta ro Benevides,
Nabo-r
Júnior, nos.
0osé Ri_cha. Dirceu Car-o referi do Projeto. i tem 4
João Lobo, Odacir Soares, Edi- nei r o e OJ àvo Pires . .o
Senhor
Proje.to de Lei do Distrito Fe- son Lobão, Hugo Napoleão, Mar- Presidente declara abertos os
deral -·n-.R.~_ 13,
de
1990
que co Maciel, Mata-Machado,
Oir- trabalh_o_s; dispensando a
lei-:"Dispõe sõt.J'Pé----~-ª- alteração da ceu carneiro, Carlos Alberto.
tura
da Ata da Reun_ião ante..:
Tabela de Pessoar--cJ.a__ Fundação Jarbas Passarinho, Mário Maia, rior.
que
é
dat_ada
por
Zoobotãnica do Distr'l-t-Q._ Fede- Ney Maranhão,
Jamil
Haddad, aprovada~
Prosseguindo, o S_eral,
e
dá outras
proVtdl!n- Olavo Pires,
M.:?!uro Borges e nhor Presidente subme_te à
ac1as".
Relator:
Senador Ma1r-~~aurfcio Corrêa. Havent.lo núme- preciação da Comfssão as ma têr i c i o Corrêa. Parecer: Favorá-- Fo-......r:egi menta 1 , o Senhor Pres 1- r i as a
segui r
dí ser i minadas,
vel. ao
Proje_to por
Consti- dente- --:--..declara
abertos
os i tem 01: Projeto de Lei do Se_tuclÇ»nal e jurídico .. Após 'dis- trabalhos-~ seguir, Sua Exce- nado nR.
248/89
(competência
cussao e
votação, é apr·ovado lência comunt-czt_ que a presente termínativZ!) "que dispõe sobre
por unanimidade. item 5-:- Pro- --reunião dest.ina..!"se..__ à. eleição o trabalho das pessoas portajeto
de Lei do Distrito Fede- do Presidente da "Comissão de doras de deficência_ e _institui
ral nR. 14, de 1990 que ~'Dispõe Assuntos Sociais.
ProSs~in-. incentivos à oferta de
empresobre o aproveitamento C'Je ser- elo,
o Senhor Presidente da··,~-iz gos sob
regi me
de traba 1ho
vido~es '!a _Carre_ir~
A•~minisnicio à votação, convidando os..... -p.c-otegfdo.", cujo_Relat9r, __ Setraçao Publlca do D1str1to Fe- Senhores Senadores severo Gô- naeto.r::_Ney _Maranhao emite._ paredera 1 , cr. 1ada pe 1a Lei nR. 051 • mes e car 1 os Petrocí ni o ·para cer fàva.c_ável .· Após usarem da
de 1 3
de novembro de 1989, e escrut i nadares.
Procedi da a pa 1avra e.m....._ sua d i.scuss_ão os
dá
outras
provi:dências". votação. o Senhor Senador Car- Senhores Senàdores Carlos PaRelator:
Senador
Francisco los De'Carl i . comunica
que O trocínio;
Jutahy Magalhães .•
Ro 1 1emberg. Parecer: _ Favorá- Senhor Senador A 1mi r
Gabr i e1 _Jamil Haddad, A 1mi r Gabr i e 1 e
vel
ao projeto por constitu- foi
eleito Presidente da Co- Jarbas Passarinho, é concedida
cional e jur1dico, com a. Emen- missão de Assuntos Sociais; vista ao
Senhor
Senador Cid
da
n.s:. 01 apresentada pelo Se- tendo votado
treze Senhores Sabóia de Carvalho. Item 02:
nadar Pompeu
de
Sousa_.
Após Senadores, reQ'iStraram-se doze Projeto de Lei
do- Senado nR.
discussão e votação, o mesmo é votos
favoraveis
e um em 336789 (co!Tlpetên_cia_ terminatiaprovado por unanimidade
item branco. Em seguida,
o
Senhor va) "que dispõe sobre o
aviso
6 - Projeto de Lei do D1·~trito Senador Carlos Oe'Carli cum- pr_évio proporcional
e dá ouFederal n.R.
30 de
1989.,
que prfmenta o Senhor Senador
A1- tras providências", cujo Rela"Autor'iza o Governo do rJ1stri- mir 'Gabriel e o convida a as- tor, Senador Francisco Rollemto
Federal
a
alinear
Bens sumir a d1reç5o dos trabalhos. berg emite parecer
favorável.
imóveis".
Relator:
.Senador Na oportunidade, e na condição .Não havendo _discussão, a matéChagas Rodrigues. A P•residên- de Presidente da Comissão de ria é colocada em votação e
cfa concede vista ao, Senador Assuntos Soc1a1s, o Senhor se- aprovada,
vo-tando com restriIrapuan Costa Vúnior. os
ítem nadar Almir Gabriel agradece a ção o
Senhor
Senador
Jarbas
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Passarinho.

de Lei

do

Item 03:

senado-

N~

Projeto

346/89

(competência terminativa)

dispõe sobre o

criança

e

ao

"que

atendimento- à

adolescente em

situação de risco e dá outras
providências", cujo Relator,

Senador Carlos Patrocfono emite

parecer pela prejudicial

i~

dade. Não havendo discussão, a
matéria

é colocada em votação

e aprovada. Item 04:
Projeto
de Lei da Câmara n~ 035790.

"que dispõe sobre a

ap1icB.ção

do parágrafo 2~ do art. 17 das
Disposições Transitórias
da
'constitu1ção Federal aos profissionais de saúde". cujo Relator, Senador Jamil
Haddad
emite parecer favorável.
Não

havendo discussão, a matéria é
colocada
em
votaçãoe

aprovada. I tem 05: _ Projeto de
Lei
do
.Senado
n,g_
172/89
(competência terminativa) "Que
estabelce piso salarial
dos
profissionais das áreas de Educação e Saúde",
CUJO
Relator, Uoão Calmom emite parecer
por audiência junto à Comissão
de
Constituição,
Justiça e
Cidadania. Não havend~ discussão,
a matéria é colocada em
votação e aprovada.
I tem 06:
Projeto de
Lei
do Senado n~
181/89 (competência terminativa) "que estabelece diretrizes
gw-ais da po1 ltica Urbana e dá
outras provi dênci as-"--et:tjo-: -Rela"tor, senador Dirceu CarneTro
emite parecer favorável com as
emendas 1-R e 2-R,
que apresenta.
Usam da palavra em sua
d)scussão os Senhores Senadores
Jarbas Passarinho, Jutahy
Maga 1Mães. Pompeu de Sousa ·e
Cid Sabóü!!. de Carvalh-o. Na oportunidade, o Senhor
Senador
Jarbas_ Passarinho
apresenta
requerimento de destaque.
Co1 oca-da em votação, é aprovada
a matéria, as emendas e o destaque apresentado,
I tem 07;
Projeto de Lei
do Senado n~
213/89, "que altera dispositivos da Consolidação das Leis
do
Trabalho
aprovado pelo
Decreto-Lei n 1
5.452,
de
1~
de maio de 1943, de acordo com
c art. 7~ e seus incisos da
Constituição Federal; e dá outr·as providências", cujo Rel ator, Senador Edison Lobão emite parecer
favoráve·1
com as
emendas
que
apresenta.
Após
usarem da pa1avra.em sua discussão os
Senhores SenadoresCid Sabóla- de Cai"Val.ho,- Jutahy
Magalhães,
Uarbas Passarinho,
Márcio Lar_ceda e Jami 1 Haddad,
é concedida vista ao Senhor
Senador-cid Sabóia
de Carvalho.
Ite_m 08: Projeto de Lei
do Senado n.~:~. 045/90 CCom):..~tên:..
cia terminativa) "que r.egula o
exercício das profissões de
Engenheiro,
Arquiteto-e Engenheiro Agrônomo, dispondo sobre eleições diretas para Presidente dos Conselhos Federal
e Regionais de engenharia; Ar:..
quitetura e
Agromonia,
e dá
providências",
cujo
Relator--,
Senador Má rei o Lacerda em i fe-

parecer favorável com a emenda
que apreSenta.
Não
havendo
discussão, a matéría é colocada em votação-- e --apr-ovada.
Item 09: Projeto -de Lei do_senado ·n,g_
3S9/89
( CómPetênci a
term i na t 1 v a)
"que concede ao
idoso e ao deficiente
físico
ou menta_l, o beneficio da percepção de um Salário mínimo
mensal,
desde que comprovem
não_ ·possui r meios de prover a
própria manutenção ou de tê-la
provida por sua fam'Í1ia", tendo sido redistribuído ao-Senhor Senador NaQor_ Jún19r para
-rel ãtar; que~_apreserita- parecer
favorável. Não havendo discussão,
a matéria é colocada em
votação e aprovada.
I tem
1 o:
Relatório da Subcomissão do
Idoso, cujo Relator,
Senador
uutahy Magalhães. co~clui pela
apresentaçãO-de projeto de lei
que
"fixa diretrizes para a
Política-Nacional de Assistência
ao
Idoso.
e
dá
outras
pr--ovidências".
Não
havendo
discussão--;--a matéria é colocada em vOtação e aprovada. Nada
mais havendo a trâtar, o senhor Presidente agradece
a
presença _ dos Serihores- Senado;;;.
res --e -aeclara encerrado -os
traba 1 hos,
1 avrando eu, A-1 tomar-P1nto de Andrãae,
a Presente--- A ta que, 1 i da _e aprovada, será assinada pelo -senhor
Pres1dent·e
- Senado·r--Almir
Gabriel, Presidente.
RELATÓRIO SOBRE AS ATIV~IDAOES
DA SUBCOMISSÃO DO IDOSO
DO SENADO FEDERAL

A · SubCómi ssão do
Idoso foi
criaUa
em 4
de outubro de
1989, com arr'fi"no nO art. 7~ do
Réglmento -"Interno, na f·orma de
Subcomissão- Temporã ri a da Co-missão de Assuntos Sociais do
Senado Fedéral, para, no-prazo
de '120 djas, investigar e estudar a
situação dos i dos os,
prin-cipa-lmente os
instalados
em as i -1 os, e sugeri r a adoção
de uma política volta-da para a
assistência aos idosos.

foram
realizadas audiências
públicas para obter
dep_oimen;..
tos e receber sugestões de autoridades diretamente
l_i gadas
à assistência aos idosos, assim como de representantes da
terce~ra idade.
·
Nas rel'1iões da Subcomissão
dó Idoso.
foram depoentes o
Dr. Ren.~.to- Maia_ Guimarães, Oireto~ da Divisão
Nacional
de
Doenças Crõnico-DeQenerativas
do M1nistério da Saude: o
Dr.
João Batista de Medeiros, da
Assessoria Especial ·pa.ra Assuntos da Terceira
rdade do
Governo do-Distrito Federal_: o
Dr.
Salvador Augusto Galesso
Coaracy, Coordenador do GrUpo
dos Mais Vividos d9 SESC-Df; o
Dr: oswaldo.Go~çalves da Silva,
do SESC-SP a sr~ Cecília
Pedro Mart1ne111 de Souza,
do
Forum da Terceira Idade de São
Paulo; a Irmã Maria Luiza Nogueira, Presidente da Associa~
çáo "Santa Luiza de Mar i llaç'',
de São Paulo; a sra Maria Teresa Caminha Duere, Secretária
d-e Apoio Comunitário é Institucional da LBA; a Sr~
Leidejane Calado, _Assistente Social
do PRONAV/LBA, e o Sr.
Zénbn
de
Oliveira
Moura,
-do
PRDNAV/LBA.

Durante
os _ trãba 1h os, _foram-apresentadas· as seguintes considerações sobre a atoação-atual dos idosos no Brasil, com
sugestões para o.melhor atendimento~ã essa população:
. __
1. Considerando que a população com mais de sessenta anos
teve,
ultimamente,
o maior
~rescimento
propõrcjonal
no
País,
e
qUe esse crescimento
-tende a aumentar progressivameqte com o aumento da --expectã_':.iva de vida. é
evidente a
urnência de .se planejar adequadamente uma política naci_onal de assistência ao idoso.
\~

Essa·-pol ítica deyerá abranaet~~m~os de saúde,
educaçao,
cultura e assistência social-,
A Sub com_ i ssao -do
i doso se obedecendo
aos
princfpios
que assegUram
ComPõs de 05- (cinco)
membros: - const·, tuci_onais
· Senador ~
Carlos
-Patrocínio o- ampâ."o ~o _i~oso.
(P_resid8nte).
Senador· Jutahy
Ma-ga--1 hães
(Relator) ,
Senador
com a·.-finaTfdade de definir e
Marcos Mendonça, Senador Mário fiscalt_zar as--medidas polítie,:-onômicas
e so-ciai_s de
Ma 1 a
e
Senador
João Lobo-. A cas,
abe-r-túra- dCiS traba llibs cbntou-, ass i stêr·c:i a ao i doso-, fó 'i proa inda,
com a participa-ção- ·cto pOsta a criação de um organiSrepresen""tanl:es
Presidente do- Senado Federal, mo formad·o por
Senador Nelson carneiro.- .e ·com governamentais e da_ sociedade
a presen·ça do- Senador Ney Ma- c i vi, ,_ que ·coordene a ação de
ranhã_o e da Deputada Moema São -órgãô.s e programas já existenThiag-o.tes e·. pl""'orõo\ra melhor ~tendi
men·t::
ao
i doso nas áreas de
De acordo com o disposto no saú-clt~-. cultural, social e e·duatuando, inçlusive,
art. 230 da Constituição Fede- cacicnal,
ra 1 , os ±raba 1hos da SubComi s·- na área-de p-lanejamento---e na
:são est-iveram voltados para
a forma~-:.ão de - rec;urs·o;o huinanos
busca de amparo __ às p-essoas i- especi a 1 i zados. . -dosas. ·assegurando sua parti2.
cóns i derando. que -grande
cipação na comunidade, defené recolhida
dendo sua dignidade e bem- parte dos idosos
estar e garantindo-lhes o di- em as i lllS por f a 1 ta d~ af[Jp~o,
reito à vida.
Nesse· sentido, o.- governo deverá promover a
05
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social possibi 1 itando a-o

idoso viver ativamente na

co-

munidade a que pertence, de
preferência com a família.

causa cta tercE~;r-a i da de abri r á
ao idOSo espaços condignos na
im-pr-ensa-; --nas universidades,
na política, na preservação da
memória cultural. -----
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com a finalidade de promover o
bem-estar e -a---melhor qua 1 i da de
de v i da da popu 1 ação- i dosa.

Com o proJeto, a Comissão
v1abil1za a apl1cação prát1ca
6. Os recursos alocados para do
preceito
constitucion~l
os i dosas.· no orçamento -gover''"' programátlCO, previsto Oo art.
namental, permitem apenas o 230 da constituição Federal,
-desenvo 1 v i menta-- -de at f vi dades segundo o qual a fe~flfa. a
familia.
precárias,
paternalistas tiu sociedade e o Estado têm o de3. Embora a velhice não seja ass i s_tenci a i s. comp1 ementadas ve-r de amparar as pessoas i doconsiderada uma doença, os es- por programas de caráter comu-· sas. para -~os fins al 1 determi_--.
---- -- ·
·· nados.
peci a.l i stas
em saúde reconhe- nitário.
cem que nesta fase da vida aparece um~ série de doenças
Em razão da ausência de um Sal a das Sessões, - Sãnádor
que requer tratamento médico mecanismo eficiente e eficaz Carlos Patrocínio, Presidente
senador ~utahy Magalhães,
específico e adequado.
de aplicação direta desses recursos, deve-se pensar em uma Relator ~ Senador Marcos MenOs centros de saúde precisam estrutura capaz de utilizar donça Senador Mário Maia
se equipar para o atendimento corretamente ·os recürsos disSenador Uoão Lobo.
ao idoso, sem filas para mar- ponfvefs,
dando ênfase à escar consultas, e treinar pro- tratégia dé. permanência do ifissionais na área médica e na doso na comunidade, à formação
PROJETO DE LE! DO SENADO
N-2
DE 1990
área social para atuarem juhto de reca..ir~or= humanos_ e ao foraos idosos e suas famílias. talecimento dos serviços sociAlgumas medidas podem melhorar ais e de saúde que prestam asa prestação desses serviços, sistên...:ia ao idoso.
Fixa diretrizes para a
como a obrigatoriedade do enpolftica nacional de assis_- cone 1usão
sino de geriatria e geror.tolotência ao idoso, e dã ougia na·s universfdades.
tras providências.
As audiências públicas realiPara os_ casos de necessidade zadaS pela Subcomissão do Idoo Congressõ Na~ional decreta:
de internação hospitalar,_ al- so resultaram em importantes
Art. 1_g_ A pol itica nacio_né'il
gumas med1das de proteçao ao considerações sobre a urgência
idoso devem ser tomadas; como de se estabelecer uma política de assistência ao idoso será
a
estruturação de unidades nacfonal que defina medidas de executada pela família, pela
geriátricas em hospitais ge- caráter' ·po1 itico, e-cohómico, sociedade e pelo Estado, com
rais e hospitafs-escola, evi- social e cultura1 referentes os seguintes objetivõs:
tando-se a cr-i ação de hosp i- aos idosos.
tais especialjZadOs.
I
-proteçãO, apoio e amparo
Para _Çl impla~n_taçi:o dessa ao i doso, -como deveres primor4.
Os ·programas SõCi a: f s des- po1 ftica socla1. f·o"'l sugerida di ais de seus familiares;
tinados ao idoso deverão en- a criação dt;;; !,.Ir.: ::onse_lho Navolver
os fatores ffsicos, Cf0na1 de AsslstênCfa ao IdoII
~_promoção de autonomia e
psicológicos, culturais, eCo- so,· fõr'l'nadõ de ·representantes do b_em~estar do i qoso;
nômicos e de saúde. As ativi- governamenta-is e inStitucio1nteÇração social· e
dades desenvolvidas
deverão nais, com a finalidade de pro- . I I I promover a integração social e mover a áSsisténcia médico- participação ativa do idoso ~a
comunidade;-o bem-estar do idoso, consa- soci_a1, defender direitos e
grando_ sua capacidade de pro- interesseS; conjugar recursos,
IV - proi'noção, protf;lção- ·e reduzir, participar e transmitir divulgar informações e propo~~
as experiêncie,S vfVidas._ As cio'nar oportunidades de real i- cuperação de saúde do i~oso;
ações sociais deverão eliminar zação pessoal e de inteQração
-V fixã-ção~do mai-or núm6ro
as causas que levam o fdoso ao soe i a 1 A9S __i doses.
-possfvel de idosos em seus
abandono ou
abãndonar
sua
Como- con~lusão dos trabalhos pr-óprios;_!§! •.
família.
realizados pela Subcomissão do
estamos apresentando
VI
divulgaÇão de informaPara que o idoso possa dispor Idoso,
de seu tempo com ·atividades de projeto de lei, qi,IE!_ -_"fixa di- ções de caráter educativo sosua livre escolha, sejam de retrizes para a política. na- bre os aspectos bi op~ i çossoci -lazer, culturais, esportivas, cional de assistência ãO "'ftlõ-'- ais do envelheCimento.
artesanais ou outras, deve ser so, e dá outras_ providências",
§
1.2 Os objetivos da polítiincentivada a criação de cen- instituindo o Conse.lho Naciotros
de convivência, assi~ nal de Assistência ao Idoso, ca, estabeleci~os neste articomo a destinação de espaços cujas principais atribUições go, convergirão para a defesa
físicos para os idosos em con- se encontram especi,ficadas no da dignidade e do bem-est~r
juntos residenciaiS.
réferido projeto. Saliente-se das pessoas idosas. bem assim
que o texto do projeto e a pãra garantir-lhes o direito à
5. A prep21ração para o enve- respectiva justificação cons- vida.
lhecimento populacionál exige tituem parte integrante deSte
- §
2~
Para efeito desta 1ei,
a atenção dos organ1Sfu0s Qõ- -Relatório.
vernamentais e não-governamensão considerados idosas todas
as.
péS
soas - ma i ores de 65
Após a aprovação do projeto
tais, que deverão atuar conjuntament-e a través de progra- ora apresentado, caberá ao Po- (sessenta é cfnco) anos.
der Executivo, no prazo de 120
mas educativos.
(cento e vinte) dias, a reguArt. 2~ Os prOgramas e ações
Os idosos se ressentem da lamentação do Conselho Nacio- soei a i s dest1.nados _ao 1doso
falta de reconhecimento pelo nal de Assistência ao Idoso, serão desenvolvidos· preferenseu esforço e pela -soa pátCela instrumento imprescindível pa- cialmente em centros de convide contribuição com as gera- -ra-a fnlPlementação de uma po- vência, com a f1naiidade de
ções posteriores:- -ATém-âo es- 1 í ti ca __efet 1va_ que at·enda:· às promover a participação
na
paço físico, a conscientizaÇão neceSsidades e aspirações dos vida comunitária e o exercício
de toda a socfédade para a i doso·s,
conjugando esforços dà cidadania.
As instituições de caráter
social destinadas ao idoso devem restringir-se aos casos de
idosos desabrigados
e
sem

Jt.sooto· de 1990
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§ 1~ Serão criados centros de
convivência de idosos em todas
as localidades com mais de dez
mil habitantes, como o apoio
da comunidade.

1 lado por _outros profissionais
de saúde, com o apoio de centros de referência dotados de
especialistas em geriatria e
gerontologia.

§' 2~ Os centros de convivência serão mantidos pelo Poder
Público e administrados com a
participação de idosos.

3JI. os serviços básico_s te-rão como centro de referência
unidade_s d9 assistência geriá-_
trica a serem criadas em hos~
pttais públicos e hospitaisescola.

§

3~

As atividades desenvol-

vidas pelos centros de

convi-

vência terão por objetivos a
integração soei a 1 , o 1azer ·e a

ocupação produtiva.

Art.

3~

As instituições

pú~

§

§
4~
Será evitada a criação
de hospitais especializados em
atendimento
exclusivo
aos
idosos.

blicas, particulares ou filan- --Art. 5~ É obrigatória a intrópicas ·destinadas ao as i lo clusão de conteúdos de geriade idosos restringirão o atendimento aos desabrigados e sem
família.

Àrt. 4~ Todas as instituições
de assistência ao idoso serão

fiscalizadas

e

obedecerão

a

normas _e padrões f i xados pe 1o
órgão sanitário competente em
nível estadual
ou municipal.
ou pelo órgão cor~espondente
no Distrito Federal.
1~
É ved8da a permanência
portadores
de
doenças
tnfecto-contagiosas ou de 1dosos que necessitem de assistência médica ou de enfermagem
permanente
em
1nstituições
geriátricas de caráter social.

§
de

§ 2~ -0 a tendi mente especi a 1 izado e a assistência individual
permanente serão feitos
em centros de recuperação e
tratamento oú em i nst_i tu i_ ções
geriátricas de caráter méd1co.
§ 3~_0s serviços de saúde
cais prestarão atendimento
instituições
geriátricas
caráter social, inclusive
direito a ambuJância para
moção do idoso em caso de
ternação hospitalar.

loàs
de
com
rein-

Art. 4~ A assistência à saúde
do idoso abrangerá os aspectos
médico-nutricionais,
sociais,
psicológicos, · ambientais
e
espirituais.
§
1~
Os programas de saúde
para
i dosas
terão
-como
prioridade:

a ) a promoção da saúae;
b )
o atendimento prestado
pelos s~rviços báSicos de saúde;

c ) o atendimento domiciliar.
inclusive
às
instituições_
geriátricas de caráter social;

e,

d ) a educação e a preparação
para o envelhecimento.
§
2~
O atendimento ao idoso
executado
pelos
ser v i_ços
básicos de saúde será feito
por médico generalista,
auXi-

tria e gerontologia nos currículos dos cursos de Medicina,
OdontoJ agi a,
Enfermagem. Farmácia. Psicologia, Serviço Social, Nutrição, Fisioterapia e
Educação _Física.
Parágrafo único.
A
f f:Xação
doS conteúdos e dos curriculos
será f e 1 ta pe 1 o,_ órgão competente, respeitado o princípio
de autonomia universitária a
que se .refere q__ art.
207 _, da
Constituição Federal.

II
promover a integraçã_o
das políticas setoriais de assistência ao idoso;
I l l - informar os Poderes Legislativo.
Executivo
e
-Judiciário,_ conforme o caso,
sobre questões_ relativas ao
idoso;

IV
superv1s1onar órgãos.
instituições e programas destinados ao idoso;

V
conjugar recursos dos
vários níveis de governo e de
outras instituições para empreendi mentes de__ interesse do
idoso;
VI
estabelecer Cri tér.ios
para o recebimento e aplicação
de doações destinadas a programas de_ assistência ao idoso;

VII - fomentar o desenvolvimento da pesquisa em g9ronto1ogia;
VIII - organizar cursos, conferências. congressos e outros
eventos que cont~ibuam para a
formação e a capacftação -técnica de pro f i ss ü:ma i s da ár_ea
de gerontologia;

-Art.
6~
É obri!f1at6ria a inclusão nos conteudoa mínimos
para o ensino funda-menta 1 de
IX - de,-iberar Sobre a re'pr-eestudos sobre os idosos e o -sentação do Brasil
em nível
i nternaci o na l na área po 1 i ti ca_
fenômeno do envelhecimento.
de envelhecimento;
Art. 7~ É assegurado ao i_doso
o direito de dispor de seus
X - manter si st_ema de i nforbens, proventos, pensões e be- mações__ e_ dados e divulgar maneficios, sa 1 v_o nos casos de terial- ir1T0rmatfvo sobre_ o iincapacidade
judicialmente doso; e
comprovada.
XI - pronunciar-se sobre deParágrafO -únf cO. _Nos éàsoS de núncias de Violação dos direicomprovada incapacidade do i- tos _do i doso.
doso para gerir seus bens,
Art.
10, _O Poder -e:~ecUtivo
ser-1 he-á nomeado curador: especial, em juizo.
regulamentará o Conselho Nacional de Assistência ao __ Idoso
Art. s~ os i dos-os t-e"rão âten- no prazo de 120 (cento e vindimento prioritár1o em filas te) _di as a contar da pub.l tcade- repartições e órgãos púb_l i- çã-o- desta lei.
cos, instituições financeiras
Art.
11.
Esta Lei entra em
e serviços de transportes.
vigor
na
data
de
sua
Art.
9~
Fica instituído o publicação.
Conselho Nacional de Ass1stênc1a ao tdOso, -- rnte~rado por
-Art. t2~ Revogam-se as disporepresentantes das
lnstitui- sições em contrário.
ções feder_ais de assistência
-~uStificação
social, dos governos estaduais
e municipais e de organizações
os~aspectos do envelhecimento
assistenciais civis de âmbito
individual têm sido analisados
naci ona1.
por médicos, psicólogos e esParágrãfõ- único:
O ConSelho- pecialistas. porém os probleNacional de Assistência ao I- mas decorrentes dos índices
doso será responsável pela de- demográficos e da- pr6Qress1va
finição e fiscalização de me- densidade popu1?cional __ de idodidas de caráter po1itico, e- sos são extremamente-cOmplexos
conômico e soc.ial relativas ao e pouco divulgados.
idoso,
com_ as seguintes atriDe acordo com a organ·i zação ---buições, dentre outras:
Mundial de Saúde, a população
mundia1
com mais de sessenta
I
formular a polítiCa na- ãnos. que em-1970 representava
cional de assistência ao idoso 8,4% do total, atingírá no ano
e acompanhar a sua implementa- 2000 9,3%, o que em números
absolutos indica um cresci men-ção:
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em outros
nivets
do sistema inda, o ponto de partida para
educacional, para -conduzir a outras
conquistas,
nª _medi.da
um maior
conhecimento do as- em que venham a atuar em prpsunto e a possíveis mudanças gramas mais amplos, voltados
anos crescerão mais de 91%.
nas
atitudes
estereotipadas para os setores mais necessicom relação ao
idoso.
Canais tados,
promovendo a atividad_e
A elevação proporcional do informais e meios de comunica- -,-coletiva, -a- aproximação com
grupo idoso a percentuais mais -ção _de _massa podem ser usados outros grupos sociai_s e o ealtos é uma conseqOência do -como instrumentos para premo- xercicio da cidadania.
aumento da expectativa de vida ver a participação ativa do
0
idoso na comunidade e, por ouOutras :Lnstftuições de cará9
95
tro
lado,
os representantes ter social
ficarao
restri_tas
didas de proteção à saúde, do dos i dosas devem ter parti c i- ao acol bi menta- de desabr_ i gados
controle da natalidade e de um pação na formulação e planej?- e sem família e serão fisca1izados por- órgãos san f tár i os do
esforço praticamente universal mento --dessas at i vi dadas.
-governo,_os serviços de saúde
pela maior preservação da vida,
sobretudo
nas últimas
A política de a.ssistênciã ao prestarão atendímento_domicidécadas.
idoso e dirigida às pessoas 1 i ar nessas i nst i tu 1ções, e os
com_ mais
de sessenta e cinco idosos
que neces_sitarem de
No Brasil, a simples ver"ifi- -anos, i_dade fixada pela
Cohs- cuidados especiais serão encacação de dados. com seus res- tituição Federal para a garan- mínha_dos a centros médicos ou
pectivos
índices, evidencia o tia de alguns direitos, como o hospitais_'" __
aumento acelerado da- expecta- da aposentador-ia para o __ trabativa
de
vida e, conseqOente- lhador urbano,-- a
isenção do
oS a~uais -pf.Õg-ramãS de asSismente, da população idosa.
Em pagamento do imposto-de renda tência à saúde do íd_o_so precialguns
centros urbanos, como e ã gratuidadehos transportes sam ser revistos, pois embora
Porto Alegre e São Paulo,
o coletivos
urbanos. A necessi-- a velhice não sej,;; considerada_
percentual
de
idosos já está dade de se estabélecer esse uma doença, e_sta e uma fase da
acima ele 6%, e no Rio de Ja·- limite
imp6s.,..se cOmo critério vida em·que-a necessiOade de
neiro esse índice atinQe 7,9%. para a adoção de medidas rela- saúde se
intensifica. Faz-se
No inicio do próximo seculo
o tivas ao idoso, embora o enve- necessária a_promoção~da saúde
número de bras i 1 e i r os com mais 1 hecTfiiento envol vã
múl ti p 1as e
a p-restação de serviços
de oitenta anos deverá
repre- dimens§es,
pois _a evolução básicos, com o apoío de esp_e-sentar 13% da população total. biológica do ser
humano,
em cialistas_
em
geriatria
e
seu processo vital é decisiva- gerontologia.
o
.atendimento
Uma população com Qrande per-- ment-e afetada pela classe so- domicll i ar, por sua vez. é uma
centual de ldosos ;ta é, por si cia1, pelo grupo profissfonal,
iniciativa importante para a
mesma,
uma
questao social. E pela cultura e até por
deter- manutenção do
idoso -em Seu
quando esse grupo
etárfo,
em minantes ge-ográficos e ambien- próprio- la-r. Da mesma
forma.,
continua progressão. não esta- tais.
os_
pro9ramas
educativOs
de
be 1ece r e 1ações harmón i c as co_m
- preparaçao para o enve 1hec_ios
demais, passa a constituir
Apesar-- das diversidades· re- mente __ contribuem para o equium serifssimo probléma social,
gionais da população brasilei- líbr-io psíquico e social
do
mesmo porque os
grupos ffials ra,
os centros de convivência idoso, evftanâo o asilamento e
jovens repre-sentam a- força
do representam. sem dúvida algu- o
excesso _ de
internações"
trabalho responsável pelo pro- ma,
o modelo de serviço-mais hospitâlares.
cesso produtivo e pela susten- difundido e aceito para a
intação do grupo mais i doso.
tegraçã-o soei a 1 , por apreseno
i doso deve,
tanto quanto
tarem a resposta mais
efetiva possível, receber o- mesmo aCuida o prese"r''lte projeto de e imediafa à questão fundamen- tendimento prestado à populaestabelecer, com base nos dis- tal da problemática do _idoso,
ção adulta. contudo, em
recopositivos
constitucionais, as que
se resüme em isola-mento e nhecimento a a1guns problemas
diretrizes para
uma política abandono-.
específico_s_, propõe--se
a esde âmbito nacional que. execut·rutura-Ção de unidades geriátada sob responsabilidade conNesse sentido, foi determina- tricas em hoSpitais gerais e
junta da famflia, da sociedade da a __ criação
de centros de hospitais-escola,
evitando_:-se
e do Estado,- resulte em melho- convivência de idosos em todas a criação de hospitais exc1ur1a da qualidade de_vida para as localidades com mais _de dez sivos para
idosos. inviáveis
a popu 1ação i dosa, efet i vamen- mi_1 habitantes. uma vez que os pe 1os
custeiS
_operact o na i s
te em acelerado proces-So âe prOblemas de s-ol i dão se
agra- necessárlos ao atendimento das
cresci menta dernográf i co.
vam nos grandes centros urba-- doehças
crõni co_-deSiJenerat i v as
nos, enquanto nas PeCiuenas cf-· e
da pluriPato_logla comu_m na
Para
o atendimento às neces- 'dades e
tradição familiar se idade avançada.
Para
melhor
s 1dades reais dessa popu 1ação, pre--serva e o
i doso
tem ma f s capa c i ta r
os recu_rso_s humanos
a
promoção do seu bem-estar e facilmente seu espaço garant f- da área, foi determi_nada a ina sua integração social. o
i~
do.
clusão dos conteúdos de geriadoso deverá ser mantido, semtria e gerontologia em todos
pre que possfvel,
junto ao
Na
sua
quase totQ.l idade. os os curs_os superiores responságrupo -fami 1 i ar. com oportuni- centros de convivência
atraem veis pela formação do_s profísdade de exercer- -uma- ocupação ·seus part r c f pantes pe 1a pro- -si ona i s envol v·f dos no pl anej_ aprodutiva
que propi c f e
suél poS_ta· de_ -ocupação do__ t~mpo -, i-- menta e execução da _ ass i stenmaior autonomia e de partici- vre-- e
pela satisfação prove- cia à saúde do idoso.
par de atividades culturais,
n·iente do -contato
interpespolíticas, esportivas, sociais soal. P,lém de representarem um
_No Brasi_l_, a ação política e
de
lazer.
Cabe ao Estado eStfmúlo à
vida
social,
os social referente ao Idoso
tem
e
promover a saúde e desenvolver centro-s dê CQhVívênc_ia apre- sido quase ··semp~e de natu-reza
a ação social
em relação ao sentam um baixo custo
opera- assistenciali~ta e, no_ conjunidoso, assim como tomar a 1ni-- ci-o·na1,
tornando-se um empre-- -to,
as _ações desenvo1vl_das
ciativa quanto a programas que endimento viável para qualguer tanto na área social quanto da
visem educar o público em ge- municfpio,
p-or conjugarem re- -saúde são ainda timidas e prera1
a
respeito do envelheci- cursõS
de diversas or-igens,
cisam ser ampliadas e_i_ntegramento e da velhice. Tais
ini- cont éf par·ticipaçã-o- de toda a das.
Da f
él necessidade de se
ciativas
devem
ter inicio- na como-n-ídade. os centros de con- --instituir o Conselho Nacional
primeira infância e prosseguir vivência podem significar, a--- de
_Assistência
ao
idoso,

to demográfico de 304 milhões
para 581
milhões de pessoas.
Até o final
do século,
as
classes superiores a sessenta
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responsável por medidas de interesse do fdoso e com atri-

buições especificas para promover seu bem-estar, reformulando a imagem cultural do idoso e sensibilizando-a comunidade em geral para os diver! sos papéis que os - i dos os têm

condições

de

desempenhar

em

termos de contribuição social.

1 Tais consid~rações justificam
:a estabelecimento de uma polí-

tica social que, coordenada
por órgão representativo dos
interesses da população idosa,
reúna programas e açoes já existentes,
elabore novos projetos adequados às características biopsicossociais do idoso, --e assegure a assistência
integral
a essa significativa

e crescente parcela
brasileira.

da

nação

62Ac~~y~~~g g~~~~g~fA
REALIZADA EM 22-DE
AGOST_Q DE_ 1990

respectivo projeto que é encaminhado à Secretaria Geral
da
Mesa
para
apresentação ao
Plenârio;

c) Expediente
dos Senhores
-Senador-es Ronan T 1 to, Líder do
PMDB,
João Menezes e Odacir
Soares solicitando lhes seja
autorizada cota suplementar de
correspondência.
Os Qresentes, após discutida
a matéria, e à vfsta de sua
urQência,
autorizam a antecipação aos referidos Senhores
senadores,
da cota referente
aos meses restantes do ano;

d) Proposta de Ato da Comissão Diretora que "dispõe sobre
a lotação e a designação. para
O-exercício de função gratificada, dos servidores do Senado
Federal, e dá outras providências".
É designado o Senhor Senad_or
Antonio Luiz Maya, Suple~te da
Comissão Diretora, para relatar a matéria_;

Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de agosto de hum mil novecentos e
e) Processos n~s 13684/88-4,
noventa. reúne-se a Comissão 15800}87-S e
19723/87-~S,
de
Diretora do Senado federal, na interesse do servidor Euros
Sala de Reuniões da Presidên- José Costa San'l;os e outros._
cia.
com a presença dos Excelentíssimos Senhores .Senadores
É designado o Senhor QUarto
Nelson Carneiro, ·Presidente, Secretário para relatar a maMendes Canale, Primeiro Secre- 'têria;
tário,
Pompeu de Sousa, Terceiro Secretário,· Louremberg
f) Orçamento
n~
S64/90,
do
Nunes Rocha,
Quarto Secretá- cegraf; referente a
impressão
rio, e Antonio Luiz Maya,
su~
do
livro
"O
Dfre1to _na
plente.
República",
solicitada
pelo
Instituto Geográfico e HistóDeixam de comparecer, por mo- rico da Bahia.
tivos justificados,
os Excelentíssimos Senhores Senadores
Iram Sarafva,
Primeiro Vice- -Os presentes examlnam a matéPresidente,
Alexandre Costa, ria e decidem autorizar a
imSegundo Vice-Presiden-te, e Di- pressão de 1. 000 (um mi 1) eva 1 do Suruagy, Segundo Secre-- ---xemplares do 1 ivro, devendo as
tário.
despesa_s serem rateadaS com a
Câmara dos Deputados.
o- Senhor Presidente declara
iniciada a reunião e apresenta
A seguir, o Senhor Presidente
à de-1 i beração dos presentes os concede a palavra ao Senhor
seguintes assuntos:
Primeiro Secretâri_o, que submete ao exame da Comissão Dia) Anteprojeto de resolução retora os seguintes assuntos:
que "dispõe sobre a Comissão
Representativa
do Congresso
a) ExPediente do Diretor da
Nacional, a que se refere o § Subs_ecretari a de Administração
4~.
do art. 58, da Constitui- Financeira
expondo situação
das despesas com _correspondênção Federa 1 ".
cia.
A matéria é discutida e aprovada, assinando os presentes o
Ap6s exame da matéria,
os
respectivo projeto que é enca- presentes autorizam o Direto~
minhado à secretaria Geral
da Geral a
encaminhar cópia do
Mesa;
-â~~=~i~~~: ~~~,h~~~~~~~~; Senab) Anteprojeto _de_ resolução
oue "altera o· disposto no art.
b) EXpediente da
st"ate U-ni443,
inciso 1, -do Regu 1 amento versit~ of New York at
Albany
Administrativo do Senado Fe- -sobre- a
d.eci são da Co.rni ss~o
deral" (Processos n~s 4146/89- Direto.ra de rescindir o .convê1.
3288/90-0,
17087/85-6, nio entre o Senado Federal e
2321/89-0, 7596/89-8, 2195/89- a que l_a _I nst i tu i ção.
5 e 16618/88-2).
A Comissã-o Diretora toma coA matéria é discutida e apro- nheCii'nenlo e encamfnha ao Ce'vada, assinando os presentes o desen para arquivar;
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c) I=' reposta de A to da Comi ssão Di_retora que 11 di spõe sobre
transferência de responsabilidade e _de_ acervo de õrr;;~ão da
estrutura
administrativa do
Senado Federal,
é
dá outras
providências ...
A matéria, após__diScutida, é
aprovada, assinando os presentes o respectivo ato. que vai
à pub l i cação;
O Senhor Presidente, em continuação, concede a palavra a_o
Senhor
Terceiro Secretário,
que submete aos presentes os
seguintes assuntos:

a) Expediente
do Magnífico
Reitor da .UniversJdade de B_rasília- UnB, co~sultando sobre
a possibilidade de
doação,
àquela instituição. de um terminal do Prodasen.
A matér 1 a é encaminhada ao
Diretor Executivo do Prodasen
para sua manifestação;

b) Parecer
ao Processo n~
5728/90-B .• que trata do funcionamento da bomboniere da
Barbear ta_.
A C.omissão Diretora examina a
matéria, aprova o pareCeres a
encam1 nha ___ ao
Di retor-Gerã 1
para adoção das providências
ne l_e propostas,

Em seqü_ência dos tr-abalhos da
reunião. o Senho_r Presidente
concede a p_a 1 avra ao Senhor
Quarto Secretãrio, que submete
à deliberação da Comissão O_iretora os_ seguintes ass_untos:
Parecer con-trãrlo_ aO--Pr-ocesso _nQ 3839/90-7,
de interesse de Yoshi_o Ide._

-a)

Os presentes,
após
aprovam o parecer;

debate.

b) Parecer contrá~io ao Proce_sso nQ .1626/90-6, em que o
Excelenti~simo
Senhor Presidente do lrfb~nal Re~ional
Eleitoral Ro.,J
s_ol_lcita seja
colocada à disposição daquela
Corte a servidora Maria Amé1ia
Gardoso de Andrade.
Os presentes,
após debates,
aprovam o parecer;
c) Parecer preliminar ao Processo n~ 17950/89-9. -que contém Prestação de Contas do
Grupo Brasileiro_ da União Interparlatnentar,
. relÇttiva ao
exercício de 1_989,
no qual
propõe a
realização de diligências pelo Diretor-Geral.
Os presentes,
após -debates,
aprovam o parecer;
d) Parecer aos
Pro-cessos n~
1156/89-B, 2118/89-0. 2119/89-~
7, SS26/89cp e 10);57/89-0. que
t'ratam do s·egundo lermo Adf_:ti
vo a Prot~co1o de Intenções

