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OBRA DO TRT-SP FOI UM ERRO, DIZ PAZZIANOTTO À TV SENADO
PÁGINA 4

PROFISSIONAIS LIBERAIS
PODEM RECEBER INCENTIVO

PÁGINA 2

PROJETO CRIA TARIFA
SOCIAL DE ÁGUA E ESGOTO

PÁGINA 2

EDISON LOBÃO QUER MAIS
EFICIÊNCIA NO LEGISLATIVO

PÁGINA 4

Senadores têm propostas
para mudar Código Penal

Antes do texto apresentado pelo governo, já tramitavam no
Congresso Nacional 18 projetos de lei (nove do Senado) prevendo alterações

como o aumento da pena privativa de liberdade e a ênfase às penalidades alternativas.
Tema deve provocar novos debates ainda neste semestre

PÁGINA 3

Congresso deve ter a reforma do Código Penal como um dos temas importantes nos próximos meses

Técnico explica à
subcomissão como
BC rastreia contas

O chefe do Departamento de Supervisão
Direta do Banco Central, Paulo Sérgio
Cavalheiro, será ouvido amanhã pela

Subcomissão Permanente do Judiciário.
Ele deverá relatar aos senadores como está
sendo feito o rastreamento das contas dos
supostos envolvidos no desvio de verbas

destinadas à construção do
fórum trabalhista de São Paulo.

PÁGINA 2
Subcomissão do Judiciário ouvirá técnico do Banco Central sobre

rastreamento de contas a pedido do senador Bello Parga

Luiz Otávio defende
financiamento para
profissionais liberais
do Norte e Nordeste

Geraldo Melo propõe
tarifas menores

para usuários de
baixa renda

Lobão aponta
necessidade de
aperfeiçoar o
processo legislativo
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PLENÁRIO

14h30h  � Sessão
não deliberativa

PREVISÃO
PLENÁRIO

Terça-feira
14h30 � Sessão não deliberativa

Quarta-feira
14h30 � Sessão não deliberativa

Sexta-feira
9h � Sessão não deliberativa

COMISSÃO

Terça-feira
15h � Subcomissão Permanente do Judiciário
Pauta: depoimento do chefe do Departamento de
Supervisão Direta do Banco Central do Brasil (Desup),
Paulo Sérgio Cavalheiro. Ala Senador Alexandre Costa
� Sala 3

ESPECIAL

Quarta-feira
12h � Cultura ao Meio-Dia
Filme: De volta para o presente, de Hugh Wilson.
Auditório Petrônio Portella
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A partir do depoimento do che-
fe do Departamento de Supervi-
são Direta do Banco Central, Pau-
lo Sérgio Cavalheiro, marcado
para amanhã, a Subcomissão Per-
manente do Judiciário pretende
obter informações a respeito da
operação de rastreamento das
contas dos supostos envolvidos no
desvio de verbas destinadas à
construção do fórum trabalhista
de São Paulo. Requerimento nes-
se sentido, apresentado pelo se-
nador Bello Parga (PFL-MA), foi
aprovado há duas semanas pela
subcomissão.

Os procuradores da República
que prestaram depoimento em
agosto à subcomissão queixaram-
se da lentidão do Banco Central
na liberação de dados sobre o as-
sunto. De acordo com os procu-
radores, o rastreamento feito até

A Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ) vota na pró-
xima reunião, ainda sem data pre-
vista, projeto do senador Luiz Otá-
vio (sem partido-PA) que cria o
Programa de Financiamento a Pro-
fissionais Liberais (Fiprol).

A iniciativa tem por objetivo
abrir linhas de crédito para a com-
pra de móveis, utensílios, máqui-
nas e equipamentos aos alunos re-
cém-formados pelas universidades
das regiões Norte e Nordeste, ne-
cessários ao exercício da profissão.

O relator da matéria, senador Ál-
varo Dias (PSDB-PR), considera o
projeto oportuno, mas sugere que
ele seja estendido aos recém-for-
mados pelas universidades da re-

Os usuários de baixa renda po-
derão pagar tarifas menores, cha-
madas tarifas sociais, pelos servi-
ços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário. Projeto de
autoria do senador Geraldo Melo
(PSDB-RN) com essa determinação
será examinado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ), em setembro, e pela Comis-
são de Assuntos Sociais (CAS). A
matéria só será apreciada pelo Ple-
nário do Senado se houver pedido
de algum senador, uma vez que a
decisão da CAS será terminativa.

A tarifa social corresponderá ao
valor médio da menor tarifa men-
sal cobrada dos usuários pela enti-
dade prestadora do serviço nos 42
meses anteriores à vigência da lei.
Será considerado usuário de baixa
renda �qualquer pessoa cujas con-
tas mensais tenham sido calcula-
das à base da tarifa mínima em qual-
quer mês do período previsto para
cálculo da tarifa social�. Outros
critérios para encaixar o cidadão
na faixa de baixa renda poderão
ser determinados pela Secretaria
Especial de Desenvolvimento Ur-
bano da Presidência da República.

O projeto trata também da for-
ma de privatização desses serviços,
permitindo a comercialização de
ações e quotas das empresas para
pessoas físicas e jurídicas, nacio-
nais ou estrangeiras, mesmo que
isso implique transferência de con-
trole das empresas.

Geraldo Melo explicou que, em
face da possibilidade de privatiza-
ção das instituições responsáveis
pelos fornecimento de água e es-
goto nos estados e municípios, o
projeto quer evitar a elevação das
contas mensais, como aconteceu
em privatizações de outros servi-
ços, e a conseqüente privação da
população de baixa renda desses
serviços essenciais. A proposta
pretende que a privatização se dê
sob a forma de subscrição pelos
novos sócios de um aumento de

capital, superior ao atual. �Assim,
os recursos ficarão integralmente
em poder da empresa�, disse Melo.

Se a transferência de controle
acontecesse mediante a compra da
maioria de capital votante atual, os
recursos aplicados pelos investido-
res sairiam do sistema, completou.

Técnico fala sobre destino de
verbas desviadas do TRT-SP

Chefe do Departamento de Supervisão Direta do Banco Central
 será ouvido amanhã pela Subcomissão Permanente do Judiciário

então era considerado parcial e
não identificava para onde havi-
am sido dirigidos os recursos de-
pois de feito o pagamento pelo go-
verno à empresa vencedora da

concorrência para a construção
do fórum. O presidente do Banco
Central, Armínio Fraga, tem con-
testado os argumentos do Minis-
tério Público e afirmado que, mui-
tas vezes, os pedidos de informa-
ções dos procuradores não são
suficientemente claros.

Segundo o autor do requeri-
mento, a presença do técnico Pau-
lo Sérgio Cavalheiro na subcomis-
são ajudará a esclarecer a situa-
ção atual do rastreamento das
contas dos supostos envolvidos no
desvio de verbas.

� Ademais, o depoimento do
convidado permitirá que nos
cientifiquemos da forma e da
constância com que o Ministério
Público tem recebido informações
sigilosas do Banco Central � diz o
senador Bello Parga na justifica-
ção do seu pedido.

gião Centro-Oeste. O Fiprol será ad-
ministrado pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e vai beneficiar os
profissionais formados pelas uni-
versidades públicas e privadas.

Para Luiz Otávio,  a iniciativa abri-
rá novas oportunidades de traba-
lho aos profissionais de nível supe-
rior, minimizando a situação de de-
semprego e possibilitando ampliar
a oferta de prestação de serviços
nas áreas técnica, administrativa e
científica. O autor do projeto de lei
diz que também será possível �colo-
car um freio na migração de profis-
sionais formados nas regiões Nor-
te, Nordeste e Centro-Oeste.

� O programa vai permitir que

os profissionais instalem consultó-
rios, laboratórios e escritórios e ad-
quiram equipamentos indispensá-
veis ao bom exercício da profissão
� observou o senador, para quem
a medida irá atingir principalmen-
te os recém-formados que não
possuem capital de giro.

Projeto de Luiz Otávio
cria financiamento para

profissionais liberais

Pro f i s s iona is  do  Nor te  e
Nordes te  se rão benef i c iados
pe lo  p ro je to  de  Lu iz  Otáv io

Parga sugeriu depoimento para
esclarecer rastreamento das

contas dos envolvidos no caso TRT

Tarifas de água e esgoto
podem diminuir para a

população de baixa renda

Geraldo Melo também trata, em
sua proposta, da privatização

dos serviços de saneamento básico
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O Congresso Nacional já vinha
discutindo alterações no Código
Penal antes mesmo de o governo
apresentar projeto sobre o tema.
A exposição de motivos que acom-
panha a proposta do Executivo in-
dica a tramitação de 18 projetos
de lei (nove deles no Senado) alte-
rando não apenas o código, mas
também a Lei de Execuções Penais,
o Código de Processo Penal, o Es-
tatuto da Criança e do Adolescen-
te e a lei que instituem os juizados
especiais de pequenas causas.

Um dos projetos, de autoria do
senador Álvaro Dias (PSDB-PR),
aumenta o limite de pena privativa
de liberdade de 30 para 60 anos. �A
atual legislação não pune adequa-
damente em casos de condenações
por crimes diversos e conexos. Isso
é um estímulo à delinqüência, por
não alcançar aquele criminoso que
faria jus a pena superior a 30 anos�,

Resultado de amplo estudo re-
alizado por comissão especial
composta de 11 juristas, presidi-
da por Miguel Reale Júnior, a
proposta de alteração do Código
Penal enviada pelo Executivo ao
Congresso é uma tentativa de di-
minuir a violência. Para isso, pre-
tende atacar dois pontos funda-
mentais na crise do sistema pe-
nal brasileiro: a impunidade, que
leva criminosos a ficarem presos
por um curto período, e a super-
população carcerária, que qua-
se sempre impede a ressocializa-
ção dos condenados.

O texto tem como marca prin-
cipal a tentativa de tornar mais
rígida a aplicação das penas. O
fim do sursis (suspensão condi-
cional da pena) é o maior exem-
plo disso. Segundo a exposição
de motivos que acompanha o

projeto, o sursis vem sendo con-
cedido sem os requisitos legais ou
com a obrigação de cumprimento
de pena de um ano de serviços à
comunidade.

Outra medida para impor maior
rigidez penal é o fim da prisão al-
bergue, modalidade alternativa
para penas de até quatro anos de
prisão. O governo argumenta que
o instituto está sendo excluído
porque não se efetivou a criação
de casas de albergado em todo o
país. Na prática, funciona como
uma prisão domiciliar, o que não
garante o controle sobre a vida
do preso durante a noite e os fins
de semana.

O regime aberto é eliminado e
são impostas condições mais rígi-
das para a concessão do regime
semi-aberto. O cumprimento das
penas superiores a oito anos con-

tinua iniciando-se obrigatoria-
mente em regime fechado. Mas os
condenados a penas inferiores
têm a possibilidade de cumpri-las
em condições menos severas, le-
vando em consideração o compor-
tamento do criminoso e a nature-
za do crime.

A transferência do regime fecha-
do para o regime semi-aberto só
seria permitida depois de o con-
denado cumprir um terço da
pena. O código atual prevê o cum-
primento de no mínimo um sexto
da pena. Para beneficiar-se da li-
berdade condicional, o preso te-
ria de cumprir metade, e não mais
um terço, da pena.

Por outro lado, o governo pro-
põe uma série de medidas que po-
derão diminuir a população
carcerária, abrindo vagas nos pre-
sídios para criminosos que repre-

sentem verdadeiramente perigo
para a sociedade. O texto realça a
possibilidade de substituição da
prisão por pena restritiva de di-
reitos, que poderá se efetuar em
condenações inferiores a quatro
anos, ou em qualquer pena desde
que para crimes culposos. Em
caso de descumprimento das res-
trições impostas, pode haver a
conversão da pena em privação
de liberdade, sempre em regime
semi-aberto e pelo tempo anteri-
ormente definido.

A fim de diminuir a superpopu-
lação carcerária, o número máxi-
mo de presos em cada estabeleci-
mento seria fixado pelo juiz de exe-
cuções penais. A entrada de um
preso além do número máximo
importaria a transferência para o
regime semi-aberto do condenado
que tenha cumprido uma fração

maior de sua pena.
Um dos senadores mais dedi-

cados aos assuntos jurídicos,
Ramez Tebet (PMDB-MS) argu-
menta que a evolução natural da
sociedade impõe a reformulação
do código. �O texto durou muito,
de 1940 até os dias de hoje, o que
comprova que ele correspondeu
à expectativa da sociedade. Mas,
com a evolução dos tempos, o
código foi ficando ultrapassado
e, em conseqüência, sofreu mui-
tas modificações.�

Tebet acredita que a legisla-
ção penal deve estar sistemati-
zada e, mesmo sem conhecer a
fundo a proposta do governo,
o senador confia que o traba-
lho da comissão especial cons-
titua-se na base para um novo
Código Penal que atenda as exi-
gências da sociedade atual.

Proposta do Executivo pretende reduzir a violência

Tramitam no Congresso Nacional 18 iniciativas de parlamentares relacionadas ao tema, nove das quais vêm
sendo discutidas no Senado. Duas semanas atrás, o Executivo enviou proposta que reforma a lei

justifica o autor.
O senador Maguito Vilela (PMDB-

GO) também apresentou proposta
que aumenta o tempo máximo de
reclusão para 45 anos, inferior ao
proposto por Álvaro Dias. A inten-
ção de Maguito é tornar mais pesada
a pena para extorsão mediante se-
qüestro. Sua proposta também dimi-
nui a possibilidade de abrandamen-
to na aplicação da referida pena.

� O seqüestro é um dos crimes
mais hediondos. O trauma e a dor
que acarretam nos indivíduos é di-
fícil de mensurar. Torna-se impe-
rioso o aumento da pena, no intui-
to inclusive de desestimular essa
prática � afirmou.

Há outras propostas referentes
ao aumento de penas. O senador
José Roberto Arruda (PSDB-DF)
quer tornar agravantes os crimes
cometidos contra policiais civis e
militares. As penas em relação a

esses crimes
seriam aplica-
das em dobro.
O senador Ge-
raldo Althoff
(PFL-SC) suge-
re mudanças
no Estatuto da
Criança e do
Adolescente e
no Código Pe-
nal, estabele-
cendo pena de
reclusão, de
quatro a dez
anos, a quem facilitar os meios
para que alguém submeta um me-
nor a exploração sexual.

� Atualmente, o enfoque do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente está
na negligência dos pais e responsá-
veis e em questões associadas ao
pátrio poder, sem uma remissão ex-
pressa ao Código Penal. Assim, o sis-

tema deixa de
amparar de
modo devido os
menores vítimas
de crimes sexu-
ais � explicou
Althoff.

Um dos pon-
tos principais
das alterações
propostas pelo
governo diz
respeito às pe-
nas restritivas
de direitos,

como alternativas à reclusão e com
o objetivo de diminuir a superpo-
pulação carcerária. Dois projetos,
de autoria do senador Iris Rezen-
de (PMDB-GO) e do senador Lúcio
Alcântara (PSDB-CE), tratam igual-
memte do assunto.

� A situação caótica de nosso
sistema penitenciário, constatada
pelas freqüentes revoltas de pre-
sos, fruto das péssimas condições
em que é realizada a execução pe-
nal, tem sido agravada pela exis-
tência de alto número de pessoas
cujo crime ensejaria a aplicação de
penas substitutas, de restrição de
direitos � justificou Iris, que pre-
tende dar maior abrangência à apli-
cação de penalidades alternativas.

Alcântara defende que essas no-
vas formas de penas possam ser
aplicadas diretamente, sem que haja
necessidade de conversão da sen-
tença. Diante do atual quadro peni-

tenciário, disse o senador do Ceará,
�as penas restritivas de direito apre-
sentam-se como solução mais inte-
ligente. A execução de pena restriti-
va é também a melhor opção para
não estigmatizar o preso�.

O senador Romeu Tuma (PFL-
SP) procurou legislar na mesma di-
reção. Ele apresentou proposta
para estender a possibilidade de
suspensão condicional (sursis)
para as penas privativas de liber-
dade de até quatro anos. �A ampli-
ação do prazo, de dois para qua-
tro anos, para suspensão da exe-
cução da pena visa evitar a pro-
miscuidade das prisões e seus efei-
tos sobre o condenado primário. É
preciso atentar para as alternati-
vas penais que podemos criar, so-
bretudo para os crimes leves�, de-
fendeu Tuma. O projeto de novo
Código Penal, no entanto, extingue
o instituto do sursis.

Lúcio Alcântara sugere a
adoção de novas formas

de penalidades

Romeu Tuma propõe que a
aplicação do sursis

seja ampliada

José Roberto Arruda defende
o agravamento das penas

para crimes contra policiais

Projetos de senadores inovam Código Penal

Iris Rezende quer dar maior
abrangência à adoção das

penas alternativas

Proposta de Álvaro Dias aumenta
para 60 anos o limite da

privação da liberdade

Para Maguito Vilela, o
tempo máximo de reclusão

deve ser 45 anos
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A sessão de sexta-feira do Senado Federal foi presidida pela senadora Heloísa Helena

A lentidão de processos na Justi-
ça do Trabalho, a modernização da
legislação trabalhista e o impacto do
escândalo da construção do prédio
do Tribunal Regional do Trabalho
em São Paulo são temas da entre-
vista do presidente do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), ministro
Almir Pazzianotto, aos jornalistas
Fernando Cesar Mesquita e Lustosa
da Costa, que a TV Senado levou ao
ar sábado e domingo.

� Na construção do prédio do
TRT, o erro é anterior, pois o Judi-
ciário jamais deveria ter se propos-
to a construir prédios. Quem dis-
põe de estrutura para isso é o Exe-
cutivo. Foi um erro capital, e a Justi-
ça do Trabalho vai levar muito tem-
po para se livrar dessa mancha �
avaliou o ministro.

A propósito das denúncias de
nepotismo freqüentemente levan-
tadas contra os tribunais, como as
que surgiram na CPI do Judiciário,
o presidente do TST acredita que a
solução definitiva é a proibição de
contratação de parentes, em vigor
há quatro anos. Os casos existentes
foram mantidos, mas, a partir da
data da lei, parente só pode ingres-
sar por concurso público.

� O Judiciário é, dos três Pode-
res, o mais protegido contra práti-
cas de nepotismo, por conta dessa

Projeto apresentado pelo sena-
dor Leomar Quintanilha (PPB-TO)
exige a instalação de aparelhos
sensores e bloqueadores de vaza-
mento de gás em alguns tipos de
estabelecimentos comerciais e
edificações residenciais com mais
de três andares. Entre os estabe-
lecimentos comerciais e industri-
ais citados pelo projeto, estão os
locais que oferecem práticas es-
portivas, recreativas, de educa-
ção, serviços de hospedagem, res-
taurantes e até empresas presta-
doras de serviços.

Na justificação do projeto, o
senador diz
que o seu
objetivo é
evitar a ocor-
rência de
a c i d e n t e s
provocados
pelo vaza-
mento de
gás. Ele en-
tende que
isto vai con-
tribuir para
que a população possa desfru-
tar de maior segurança, princi-
palmente em locais de grande
concentração de pessoas.

� Essa medida já vem sendo
adotada isoladamente, no âmbi-
to municipal, em razão da ocor-
rência periódica de tragédias,
como a do Shopping de Osasco
(SP), que vitimaram inúmeras
pessoas e poderiam ter sido evi-
tadas mediante a utilização de
sensores de monitoração de va-
zamento � disse o senador.

COMO SINTONIZAR

RÁDIO SENADO FM

Informações para usuários
 do sistema Rádio/Sat Digital:
Equipamentos necessários:
� Antena parabólica tipo TVRO (telada) de 2,85
m (mínimo) banda C
� Receptor ABR 200, ComStream
� LBN DRO ComStream
� 60 metros (no máximo) de cabo coaxial RG-
11,com conectores tipo F

Informações técnicas:
� Freqüência de recepção: Banda L 1.465,600
Mhz
� Satélite: Brasilsat B2
� Polarização: Vertical (RX)
� Modo: Joint-Stereo
� Taxa: 128 Kbps-BPSK
� Programação  ABR: CC,1,11465600,
256000,0 FD 1,17,1,7

TV SENADO

� Satélite - B1
� Transponder - 1 BE (Banda Estendida)
� Polarização: Vertical
� Freqüência RX (Banda - L) - 1505,75 hz
� Antena - 3,6 m LNB
� Receptor de Vídeo/Áudio Digital NTSC MPEG2
DVB
� Symbol 3,2143MS-S
� SEC 3/4
� Fornecedor: COMSAT - Fone: 0800 - 155700

Informações para repetidoras
e operadoras de TV a cabo:

� NET BsB - canal 7
� SKYNET - canal 30
� DirecTV - canal 163

Informações de recepção de sinal
para usuários de antena parabólica:

P R O G R A M A Ç Ã O

H O J E
TV SENADO

H O J E
RÁDIO SENADO

6h � Saúde/Unip � História de um Zoólogo � parte 4
6h30 � Debate � Senador Roberto Saturnino e o cineasta
Sérgio Rezende falam sobre o cinema brasileiro
7h30 � Entrevista Especial: Ministro Almir Pazzianotto,
presidente do TST
8h30 � TV Escola � Trama do Olhar � O grande pode ser
pequeno
9h � Entrevista � Senador Álvaro Dias fala sobre as
eleições e a reforma política
9h30 � Seminário Brasil século vinte e um � Encontro
ano 2000
11h � Entrevista Especial � Ministro Almir Pazzianotto,
presidente do TST
12h � Especial Fortes do Brasil � Forte do Recife
12h30 � Revista Brasília
13h30 � Debate � Senador Roberto Saturnino e o cineasta
Sérgio Rezende falam sobre o cinema brasileiro
14h30 � Sessão Plenária (vivo)
18h30 � Revista Brasília
19h30 � Debate � Senador Roberto Saturnino e o cineasta
Sérgio Rezende falam sobre o cinema brasileiro
20h30 � Entrevista � Senador Álvaro Dias fala sobre as

8h � Agenda Senado
Em seguida � Música e informação
14h30 � Sessão Plenária do Senado (vivo)
Em seguida � Música e informação
19h � A Voz do Brasil
Em seguida � Música e informação
20h30 � Senado em Linha Direta � Edição Nordeste
Em seguida � Música e informação
21h � Senado em Linha Direta � Edição Norte/Centro-
Oeste
Em seguida � Música e informação
21h30 � Senado em Linha Direta � Edição Sul/Sudeste
Em seguida � Música e informação
0h � Sessão Plenária do Senado (reprise)
Em seguida � Música e informação

eleições e a reforma política
21h � Jornal do Senado
21h30 � Sessão Plenária (reapresentação)
23h � Revista Brasília
0h � Entrevista Especial: Ministro Almir Pazzianotto,
presidente do TST

A programação da TV Senado e da Rádio Senado
pode ser retransmitida por qualquer emissora do país,

sem ônus e sem autorização formal

lei. Será que os demais estão prati-
cando regras defensáveis? O nepo-
tismo é uma tradição brasileira,
muito enraizada � ponderou Almir
Pazzianotto.

Para ele, as relações de trabalho
melhoraram muito nas últimas dé-
cadas, especialmente pela liberda-
de de atuação de que hoje desfru-
tam os dirigentes sindicais. Ele des-
taca, porém, pontos polêmicos que
precisam de melhor definição,
como o poder normativo da Justiça
do Trabalho, a iniciativa do dissídio
coletivo e o contrato de trabalho.

Mudar a CLT é, para o ministro,
uma iniciativa �fundamental, inadi-
ável, decisiva e recomendável�, pois
a legislação de meados do século
há muito foi ultrapassada pela reali-
dade da globalização, e os países que
mantiveram legislação muito rígida
perderam mercados, em detrimen-
to do próprio trabalhador.

� O TST quer esforçar-se para
flexibilizar a legislação, sem atingir
os direitos e garantias existentes �
ressalvou o presidente do TST.

Outro efeito da modernização das
leis, segundo Pazzianotto, seria de-
safogar a Justiça do Trabalho. O
ministro defende novas modalida-
des de contrato de trabalho, adap-
tadas à informatização, à estabilida-
de da moeda e à globalização.

 Edison Lobão também critica o
Executivo por desconhecer os

estudos feitos pelo Parlamento

Quintanilha
quer prevenção
contra acidentes
causados por gás

Quintanilha sugere a
instalação obrigatória

de bloqueadores

Pazzianotto vê na CLT um
entrave à modernização

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho foi entrevistado pelos
jornalistas Fernando Cesar Mesquita e Lustosa da Costa

O senador Edison Lobão (PFL-
MA) defendeu sexta-feira o aper-
feiçoamento do processo legisla-
tivo brasileiro para lhe dar a rapi-
dez e a eficiência exigidas pela so-
ciedade. A solução que o senador
propõe para �o desvencilhamento
dos nós� é a mesma que ele pró-
prio apontou em pronunciamen-
to de maio passado: as lideranças
no Senado e na Câmara poderiam
reunir-se, sempre que preciso,

Lobão cobra agilidade do Legislativo
Na opinião do senador, é preciso aperfeiçoar o processo parlamentar brasileiro para
�desvencilhar os nós� atuais e alcançar o nível de eficiência desejado pela sociedade

para decidir quais os projetos, em
ambas as Casas, mereceriam uma
tramitação rápida, sem embaraços
regimentais.

Lobão citou um projeto de lei
de sua autoria, o que cria o Pro-
grama de Incentivos à Energia
Renovável (Pier), como exemplo
da situação atual. O texto, relatou,
foi copiado pelo Executivo e
reapresentado como iniciativa
oficial, o que, segundo ele, não é

um fato raro. Lembrando que o
senador José Jorge (PFL-PE) tam-
bém é autor de projeto semelhan-
te ao Pier, ele acrescentou:

� Nada a reclamar quanto ao
mérito, pois os objetivos visados
pelo meu projeto e pelo do sena-
dor José Jorge teriam sido quase
todos alcançados. O que mais uma
vez se observa, porém, é a absolu-
ta prevalência do Executivo sobre
o Legislativo no processo legisla-

tivo, o que parece um contra-sen-
so � criticou Edison Lobão.

Além da �lastimável lentidão da
tramitação legislativa�, Lobão la-
mentou que os órgãos especiali-
zados do Poder Executivo �não
tomem o menor conhecimento
dos estudos que aqui fazemos,
apesar da transparência da nossa
atuação política, inserida e regis-
trada até mesmo na Internet�,
concluiu o senador.


