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o SR. SILVIO ABREU (PSC - MG. Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente
e Srs. Congressistas, e odiosa a manobra que
vem sendo feita pelo Governo, na tentativa
de confiscar parte das pensoes e aposentadorias. Essa tentativa representa uma afronta,
nao apenas aos sentimentos desta Na<;ao,
mas it pr6pria Constitui<;ao, que traz hoje, em
seu bojo, uma conquista que foi sonhada e
a1mejada durante muito tempo neste Pais E
que, os Constituintes, peIo entendimento Iucido que mantiveram para com a materia, conseguiram incIuir no ordenamento constitucional essa importante conquista a favor de todos
os inativos, que passaram a ser aquinhoados
com proventos reais e imunes it desvaloriza<;ao.
Oaf por que 0 confisco, alem de desrespeitoso, toma-se tambem odioso. E urn artiffcio maquinado e engendrado peIas hostes govemamentais, para contornar as proibi<;oes,
as veda<;oes constitucionais e impor aos trabaIhadores, ja na inatividade, esta puni<;ao injusta, indevida e, sobretudo, profundamente inoportuna.
Inoportuna porque a atua! Constitui<;ao foi
promuIgada recentemente, trazendo nao apenas a nova esperan<;a, mas, sobretudo, a certeza de que essa conquista seria efetivamente
clara, valida, inequivoca e, agora, meses depois, vern a tentativa do confisco.
Pcr que, Sr. Presidente, contra os aposentados e pensionistas? Talvez por serem os
mais fracos, por serem os mais desprotegidos,
por nao poderem estabelecer as greves e as
paralisa<;6es.
Ora, este Congresso ha de entender e de
compreender, pela voz e pela consciencia de
seus representantes, que a medida e injusta
e odiosa nao podendo prosperar. A pretensao
governamental, inteiramente inadequada ha
de ser recha<;ada, ha de ser repudiada, em
nome dos foros lucidos, civilizaos e indepen~entes dessa Na<;ao. Mas, sobretudo em nome
do Diploma Constitucional, que exige, impoe
e demonstra a este Congresso Nacional, a impropriedade e a inadequa<;ao da medida.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Congressistas,
e imperiosp e inadiavel a.derrubada dos vetos
presidenciais it materia que, dentro de alguns
instantes, estara em debate e em vota<;ao, para
que este Congresso de uma demonstra<;ao
it Na<;ao de que esta firme, de que esta a
postos e de que estil, sobretudo, vigilante, nao
apenas diante dos interesses maiores desse
Pais, de seu povo, de sua gente, mas, sobretudo, do proprio ordenamento constitucional.
(Muito bern!)

o

SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre CongressistaJuarez Marques Batista.

o SR. JUAREZ MARQUES BATISTA
(PSOB - MS. Pronuncia 0 seguinte discurso.
Sem revisao do crador.) - Sr. Presidente e
Srs. Congressistas, 0 Govemo Federal, reiteradamente, tern inform ado nao ter recursos para
a agricultura. No entanto, envia a Mensagem
n° 6, pedindo uma suplementas:ao ors:amentilria de 129 bilhoes, 212 mil hoes, 806 mil
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e 909 cruzados novos - 98,8% dessa importancia e apenas para a rolagem da divida interna. Agora 0 Governo manda, complementando esse pedido, uma solicita<;ao de mais 700
milhoes de cruzados novos.
o interessante e que, dessa importancia,
13 bilhoes de cruzados novos sao destinados
ao setar educacional do Maranhao. E 0 restante e todo destinaclo a constru<;ao de pontes
e estradas no Maranhao. Nao ha verba destinada a obras fora do Maranhao.
Esse valor solicitado nos parece abusivo.
E 0 Congresso Nacional certamente precisa
redirecionar a destina<;ao dessa importfmcia
tao vultosa. Nao que 0 Maranhao nao mere<;a
estradas e pontes, mas so para 0 Maranhao,
nao e possive\.
Era 0 que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bern!)

o SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Congressita Artur
da Tavola.
o

SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB ;0 seguinte discurso. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Congressitas, a vota<;ao, hoje, dentro de alguns
minutos, do veto relativo a questao dos apasentados, deve levar-nos a uma reflexao um
tanto ampla, sobre 0 problema do idoso no
Brasil. A partir da decada de 30, 0 Brasil, atrayes de campanhas sucessivas, diminuiu 0 indice de mortalldade. 0 fndice medio de mortalidade no Brasil, que estava na casa dos 33,4
anos, aproximadamente, na decada de 30, devera chegar ao ana 2000 mil com urn fndice
de cerca de 67,8 anos medlos de vida, para
o homem brasileiro. Basta dizer que 0 idoso
no Brasil, que na dec ada de 60 atingia os
6% da populas:ao, na decada de 90, da qual
estamos separados por menos de 1 ano, atin·
gira a media de 14% da popula<;ao brasileira.
Ora, Sr. Presidente, 14% da populas:ao de
'150 milhoes de habitantes, estil na ordem dos
20 milhoes de idosos 0 Brasil, possui, portanto, 20 milhoes de idosos, e devera atingir, ate
o fim do seculo, uma popula<;ao de idosos
na casa dos 25 milhoes de irmaos nossos.
Coloca-se, portanto, para esta Na<;ao, mais
do que nunca, agora, a importancia de toda
uma politica voltada para 0 idoso no Brasil.
Vinte e urn ou vinte e cinco milhoes de pessoas
nao representam uma quantidade pequena.
E mais, nos temos, dentre os 20 milh6es
de idosos no Brasil, urn indice altfssimo de
iniqUidade social, de miseria, de dificuldade.
E a razao fundamental e exatamente aquela
que a Constituis:ao nova, de modo soberano
e altaneiro, removeu no seu texto: a questao
salaria!.
Portanto, ao dern.Jbar, hoje, 0 injusto veto
aposto pelo Presidente da RepUblica, estamos
nao apenas fazendo retornar a justis:a votada
nesta Casa, porem, inserindo a decisao dos
Srs. Congressitas na otica, na orbita de toda
uma serie de medidas destinadas a fazer do
idoso, neste Pais, aJguem respeitado em sua
eminente digrtidade.

,RJ. Pronuncia
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Conciamo, portanto, esta Casa a dar este
passo na noite de hoje, votando de acordo
com aquilo que votou na Constituis:ao e que
votou na legislas:ao, infelizmente vetado por
mais uma das infelizes decisoes do Govemo
nesta materia e em varias outras.
Era 0 que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Congressita Carlos Vinagre.
o SR. CARLOS VlNAGRE (PMOB -PA.
Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf" e Srs. Congressitas, para nos, os
que votamos a Constituis:ao em vigor, pensan·
do encaminhar a democracia brasileira para
urn futuro em que todas as nossas esperans:as
de paz e desenvolvimento se tomem uma realidade, cada preceito nela exarado vale como
urn documento sagrado, inadmissivel qualquer contesta<;ao pelos que se honram com
o espirito liberal da gente brasileira, na sua
incontestavel confian<;a no Governo representativo.
Urn desses principios inatacaveis, Sr. Presidente, e0 direito de greve, escudo que protege
a propria sobrevivencia do trabalhador contra
o salario de fome as piores condic;:oes de trabalho.
Entretanto, fors:oso convir que a greve se
pode transformar num instrumento da subversao, quando manejada par interesses inconfessaveis, aparentemente partidarios e politicos, mas aproveitando apenas a certas mino·
rias sindicais, que, eventualmente, empolgam
as representas:oes laborais.
o proprio Marx ja advertia, em 1868, M
cento e vinte anos, nas resoluc;:oes do IU Congresso da AIT: "As greves nao sao um meio
de emancipar completamente 0 trabalhador,
mas uma necessidade na situa<;ao atual de
luta entre 0 capital e 0 trabalho".
Portanto, quem utiliza a greve, como instrumento a servis:o de uma tiltica ou estrategia
politica, ou e urn marxista confesso, ou urn
"inocente util", transformado, voluntariamente
ou involuntariamente, em inimigo da classe
trabalhadora.
Nao ha como negar, que com toda a nossa
miseria economica e degrada<;ao de costumes, com a fome, a ignorimcia e a doens:a
atacando dois ters:os da nossa populas:ao, ainda somos urn regime capitalista, que, para
os materialistas hist6ricos, deve ser destrufdo,
provocando-se, com a greve, 0 caos, que levara 0 trabalhador ao desemprego, a fome e
ao medo; como dizia 0 norte-americano Fred
Schwartz.
As greves sucessivas e interminaveis comes:am minando a autoridade, tirando-Ihe qualquer respeito, desnorteando a sociedade e
buscando 0 caminho de uma revolus:ao imprescindivel.
Meditemos sabre isso, na atual situas:ao do
Pais.
Era 0 que tfnhamos a dizer, Sr. Presidente,
Sf'" e Srs. Oeputados.
o SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) Tendo em vista haver-se esgotado 0 prazo
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para a Comissao Mista emitir Parecer sobre
a constitucionalidade e 0 merito da Medida
Provis6ria n° 72, de 20 de junho de 1989,
qtle "a1tera a Lei n° 5.107, de 13 de setembro
de 1966, que criou 0 Fundo de Garantia do
Tempo de Servic;:o e a Lei n" 6.919, de 2 de
junho de 1981, que faculta a extensao do regime de FGTS aos diretores nao empregados",
esta Presidencia, nos termos do disposto na
Resoluc;:ao n° I, de 1989-CN, solicita ao nobre
Senador AntOnio Luiz Maya que profira 0 Parecer.
o SR. ANT6NIO LUIZ MAYA (PDCTO. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, e submetida a apreciac;:ao do
Congresso Nacional a Medida Provis6ria n°
72, de 1989, que obriga todas as empresas
sujeitas a Consolidac;:ao das Leis do Trabalho
a depositar, ate 0 ultimo dia de expediente
bancario do primeiro decenio de cada mes,
em conta bancaria vinculada, a importancia
correspondente a 8% (oito por cento) de remunerac;:ao paga ou devida no mes anterior,
a ('ada empregado, bern como aos Diretores
daquelas empresas que, em decorrencia da
Lei n° 6.919, de 2 de junho de 1981, estenderam a seus diretores nao empregados 0
regime do Fundo de Garantia do Tempo de
Servic;:o.
Desse modo, fica, pois, reduzido 0 prazo
de recolhimento do FGTS pelas empresas a
rede bancana, vez que, pela legislac;:ao atual,
o referido dep6sito pode ser efetuado ate 0
dia 30 de cada meso
Sem duvida alguma, a presente Medida,
a1em de adaptar 0 recolhimento do FGTS a
realidade econ6mica do Pais, preserva de maneira mais eficaz es~e patrim6nio pertencente
aos trabalhadores. E preciso reconhecer que
a sistematica atual estabelece urn prazo de
recolhimento muito longo que, num contexto
de inflac;:ao alta, gera urn prejulzo irremediavel
aos titulares dessas contas bancarias vinculadas a que se refere 0 art. 2° da Lei n° 5.107,
de 13 de setembro de 1966.
Curnpre-nos salientar, por outro lado, que
a Medida ira favorecer diretamente 0 Sistema
Financeiro de Habitac;:ao no momenta que,
ao obrigar a antecipac;:ao do recolhimento do
FGTS, estara preservando de modo mais realista 0 valor dos recursos a serem aplicados
nos prograrnas de habitac;:ao. Trata-se, pois,
de uma iniciativa a1tamente benefica para os
fins a que se prop6e.
Finalmente, sob 0 aspecto constitucional,
o art. 174 da Constituic;:iio Federal define 0
Estado "como agente normativo e regulador
da atividade economica". A esse principio
constitucional a presente Medida Provis6ria
esta plenamente de acordo. Do mesmo modo,
a norma contida no art. 62 da Lei Maior, que
disp6e spbre a iniciativa das Medidas Provis6rias, foi atendida, nao tendo havido, por outro
lado, interferencia na competencia privativa do
Congresso Nacional. Assim sendo, os principios inscritos na Constituic;:ao foram totalmente respeitados.
Ante 0 exposto, opinamos pela aprovac;:ao
da presente Medida Provis6ria, na forma como
se encontra.

o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-O
parecer condui pela aprovac;:ao da Medida
Provis6ria.
A materia figurara na Ordem do Dia da sessao conjunta de amanha.
A Sr"lrma Passoni - Sr. Presidente, pec;:o
a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva-j Concedo a palavra a nobre Congressista Irma
Passoni.
A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisao da oradora) - Sr. Presidente, Srs. Congressitas, levanto a seguinte
questao de ordem: aprovamos a Medida Provis6ria n° 56, exatamente no dia 20 e a data
de sua apreciac;:ao se expirava no dia 21. Nesse
sentido, indago a Mesa do Senado, que comanda a sessao do Congresso, se encaminhou 0 resutlado da nossa votac;:ao no dia
21 ou posteriormente a data do dia 21. Quero
saber 0 seguinte: se a Mesa encaminhou em
tempo, para que 0 Govemo nao encaminhasse a Medida Provis6ria n° 73 substituindo a
Medida Provis6ria n. 56?

o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidencia esdarece a V. Ex' que encaminou
'as 15 horas do dia 21.
A SRA. IRMA PASSONI - As 15 horas
do dia 21, portanto, em tempo de 0 Executivo
tomar conhecimento.
Obrigada, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidencia comunica ao plenario que tendo
a Medida Provisoria n° 62, de 1° de junho de
1989, sido alterada, no mento, em virtude da
aprovac;:ao da Emenda n° 3, e, vista do disposto no art. 18 da Resoluc;:ao n° 1, de 1989
~ CN, sera seu texto encaminhado a sanc;:ao
do Presidente da RepUblica em forma de Projeto de Lei de Conversao, procedendo-se, na
redac;:ao final da referida medida, as adaptac;:6es que, para tanto, se flZerem necessarias.
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o SI·. Gerson Peres - Qual e a medida
provis6ria? 0 numero dela e 67?
o

pendendo da votas:ao do art. 9°, com a emenda de redac;:ao que tinha side sugerida.
Vai-se ler, enta~, a redac;:ao, para que seja
examinada pelo Plenario, a fim de que este
tenha conhecimento integral do texto.

o Sr. Luiz Salomao Sr. Presidente, pela ordem.

Sr. &mador Nelson Carneiro.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Passa-se a

ORDEMDODIA
Item 1:
Continuac;:ao da votac;:ao, em tumo unico, do Projeto de Lei de Conversao n°
13, de 1989 (apresentado pela Comissao
Mista como condusao de seu Parecer n°
28, de 1989 - CN), que expede normas
de ajustamento do programa de estabilizac;:ao economica, de que trata a Lei n°
7.730, de 31 de janeiro de 1989.
Dependendo da votas:ao de emenda
de redac;:ao sugerida em plenario.
Vai ser !ida, para conhecimento dos Srs.
Parlamentares a erpenda de redas:ao ao art.
g. ao Projeto de Lei de Conversao n° 13. 0
Plena/io tern conhecimento. Vai ser !ida.

Pes:o a palavra,

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Congressista
Luiz Salomao.

o SR. LUIZ SALOMAO (PDT - RJ. Pela
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, informo a V. Ex' que examinei a redac;:ao
que havia sido !ida pelo nobre Secretario da
Mesa do Congresso e, efetivamente, a emenda
de redac;:ao aperfeic;:oa 0 texto, na medida em
que havia a inclusao de varios dispositivos que
nao cabiam na redas:ao da Comissao Mista
correspondente. De modo que 0 PDT vota
pela aprova<;:ao da nova redac;:ao.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Em todo caso, para eonhecimento integral,
a Mesa vai mandar ler 0 texto do art. 9°, ou
melhor, vai ler 0 art. 9°, que passaria a ter
a seguinte reda<;ao:
"Art. 9° Revogam-se os arts. 1° e 4°
da Lei n" 7 738, de 9 de marc;:o de 1989,
o art. 2° da Lei n° 7.747, de 4 de abril
de 1989, e a expressao: com prazo superior a 90 dias, constante do art. 6° da
Lei n° 7.777, de 19 de junho de 1989,
e demais dispositivos em contrario, mantidos os efeitos juridicos da Medida Provis6ria n° 67, de 14 dejunho de 1989.

a

o Sr. Senador !ram Saraiva deixa a cadeira da Presidencia, que eocupada peJo

SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- E a Medida Provisoria n° 67, que ficou de-

Este e 0 texto que substltuiria
medida provisoria.

o

0

art. 9° da

Cesar

Sr_
Maia - Sr. Presidente, pes:o
a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra a V. Ex:'

o SR. CEsAR MAlA (PDT - RI. Pela
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Congressistas, a revisao da redac;:ao mOStrOU que existe urn erro mUlto grave
no art. 2°
o art. 2° se refere a urn anexo que e tOtalmente in6cuo. 0 Poder Executivo errou quando apresentou esta medida provis6ria. 0 Poder Legislativo nao se deu conta do absurdo
que e aquela tabela do fator. Isso e urna enorme distorc;:ao, porque cria uma especie de
OTN fiscal apenas para urn meso Se esta corres:ao nao for feita, 0 Govemo vai ter que apresentar outra medida provisoria corrigindo 0
absurdo do art. 2°
Acredito que se possa ate recolocar em discussao e em votac;:ao 0 conjunto desse texto,
para que se fas:a a modificac;:ao do art. 20 e
se evite a emissao de uma nova medida provis6ria e a reuniao do Congresso, apenas para
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corrigir uma tabela de fator. Este e 0 entendimento praticamente de todas as pessoas, de
todos os Partidos, com algumas excec;oes dos
que nao estiverarn presentes na tarde de hoje,
dado 0 obvio da materia.
o Uder do Govemo, os representantes do
Ministerio da Fazenda.. os representantes de
Partido chegaram a essa concIusao obvia. Se
nao fizermos isso, arnanha teremos uma nova
medida provisoria e vamo-nos reunir apenas
para corrigir uma tabela.

o Sr. Jose Uns - Sr. Presidente, pec;o
a palavra pela ordem, antes que V. EX" pronuncie 0 seu veredito.
o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- V. Ex- vai contestar a questao de ordem?
o Sr. Jose Uns questao de ordem.

Eu queria reforC;ar a

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra a V. Ex"
o SR. JOSE UNS (PFL -

CEo Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, sem que se criem
precedentes, tratando-se de urn erro do Plenario e do Executivo, tenho a impressao de que
I V. Ex- poderia submeter a materia a uma nova
, votac;ao, porque, na realidade, ha urn consenI so geral de todos os Partidos, de todas as
Uderanc;as, ja que nao se trata de nenhuma
materia de merito, mas de erro, na realidade
eum erro.
Sem que V. EX", sem que os Uderes criem
precedentes, ou passam a1egar precedentes
sobre isso, eu pediria a V. Ex- submetesse ao
P1enario a questao, ja que a Mesa, naturalmente, tendo'votado a materia, se sente constrangida a aceitar simplesmente uma mudanC;a de redac;ao.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa pede a atenc;ao do Plenario para
a questao de ordem que acaba de ser levantada.
o nobre Deputado Cesar Maia, com 0 apoio
do Deputado Jose lins, pede seja revista a
decisao anterior, ja aceita pelo Plenano na sessao matutina, referente a redac;ao do art. 2°
da Medida Provisoria n° 67.
A Mesa, ainda M poucos dias, deixou de
atender asoluc;ao semelhante, quando da medida provisoria da qual foi Relator 0 nobre
Deputado Jose Tavares. Disse, na oportunidade, que, se se tratasse de uma simples medida, uma simples modificac;ao de redac;ao, era
possivel depois de encerrados os trabalhos
da Comissao.
No caso, nao era possivel, porque entendia
a Mesa, com 0 apoio do Plenario, que se tratava de uma retificac;ao, portanto, uma a1terac;ao
do que havia side votado pela Comissao.
No caso presente que, a situac;ao e mais
grave, porque 0 Plenario ja votou 0 texto tal
como constava do projeto. E muito dificil a
Mesa ter dois criterios, sob pena de a Mesa
nao ter mais criterio a1gum.
E por isso, com 0 maior pesar, a Mesa nao
pade acolher a questao de ordem, sob pena

de hoje estarrnos aceitando uma soluc;ao e
amanha, soluc;ao diversa, e com isso a Mesa
nao ter mais autoridade para decidir.
Se houve 0 erro, se todo 0 Congresso Nacional errou, toda a votac;ao foi errada. Cabe a
quem errou corrigir. E quem errou, pelo que
acaba de dizer 0 nobre Deputado Cesar Maia,
foi 0 Govemp, que enviou 0 texto errado para
apreciaC;ao do Congresso Nacional, e esta Casa nao notou no momento 0 erro, aprovando-a e encerrando a votac;ao. Ficou apenas
para se discwtir 0 texto do art. 9°, que era
,
uma emenda de redac;ao.
De modo que, com 0 maior pesar, a Mesa I
nao pode acolher a questao de ordem, sob
pena de amanha nao ter criterio algum. Repito,
a Mesa tern que ter urn criterio, ainda que
possa ser errado, mas e urn criterio. A mesa
nao pode aceitar a questao de ordem e espera
que as novas medidas enviadas ao Congresso
sejam melhor examinadas, para que nao se
leve ao Congresso a esses erros injustificados.

o Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, pec;o(a palavra pela ordem.
.

o

SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra a V. Ex"
OSR. GERSON PERES (PDS-PA Pela
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex" argumentou, mas em situaC;6es
diferentes. Agora, estamos todos de acordo.
Naquele episodio da greve, pelo acordo de
todos, V. Ex- declarou que aceitaria fazer a
modificac;ao, mesmo porque nao se tratava
de materia de merito.
o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- E de merito, e 0 art. 2°
.

o SR. GERSON PERES - Data venia,
Sr. Presidente, nao e de merito, nao e materia
nova, e a mesma materia. Eurn erro concreto,
palpavel. Queremos, ainda em tempo da tramitac;ao do processo, corrigir 0 nosso erro,
~ pademos faze-Io na fase final da redac;ao.
Queremos corrigir 0 erro praticado. Se todos
aqui, por unanirnidade, estao de acordo, podemos faze-Io. Nao ha nenhuma infringencia de
ordem regimental nem de ordem legal. Se
fomos nos que erramos, e confessamos 0 erro, somos n6s que nos dirigimos adouta Mesa,
pedindo que encontre a soluc;ao para retificar
o erro. Se temos a posic;ao da unanimidade,
por que nao faze-Io?
Sr. Presidente, V. Ex' ja teve precedente semelhante no caso da Lei de Greve, quando
aceitou a correc;ao do erro com 0 apoio da
unanimidade da Casa.
o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Veja V. Ex' que 0 texto aprovado pelo Plenario estava assim redigido:
"Art. 2°

.......................................................
1. ate fevereiro de 1989, seja pela
OTN de 6,17 cruzados novos, multiplicada pelo fator constante do anexo I desta
lei, relativo ao dia do vencimento da obrigac;ao;
2. a partir de marc;o de 1989 pela variac;ao do BIN fiscaL"
I
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Se fosse apenas a substituic;ao da palavra
"OTN" pelo "BTN", seria uma emenda de redac;ao, mas 0 que se quer?
"I. ate fe.. ~reiro de 1989, pela OTN
de 6,17, multiplicada pelo fator 1,2879.
Cancela-se, 0 n° 2 passaria a ser:
2. a partir dai pela variac;ao da BTN
fiscal".

Evidentemente, ha uma modificac;ao de
merito. A Mesa nao pode aceitar questao de
ordem, por mais respeitaveis que sejarn as
razoes. A Mesa nao pode adotar dois criterios,
sob pena de confessar a sua incapacidade
de cumprir 0 Regimento.
Passa-se, enta~, a votac;ao do art. go, com
a redac;ao sugerida pelo Plenario, que e a redac;ao que corrige equivoco e pode constar da
redac;ao final, porque ela e a revogac;ao de
dispositivos que nao aqueles que deveriarn
ser citados.
De modo que a Mesa vai por a votos apenas
a emenda ao art. 9°

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Em votac;ao a emenda ao art. 9° na Camara
dos Deputados.
Os Srs. Deputados que estao de acordo
com a redac;ao dada ao art. 9° do projeto,
que acaba de ser lida, para que conste da
redac;ao final como lida, queiram perrnanecer
sentados. (pausa)
Aprovada por unanimidade.
Em votac;ao no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aceitam a redac;ao
dada ao art. 9° do' projeto, queiram permanecer sentados. (pausa)
Aprovada.
A materia vai a Comissao Mista para redac;ao final.
o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, redac;ao final que sera lida
pelo Sr. l°-Secretario.
E lido 0

seguinte

PARECER N° 29, DE 1989-CN
Da Comissao Mista do Congresso /Yacinoai apresentando a Redafao Final do
texto aprovado sobre a Medida Provis6ria
n° 67, de 14 dejunho de 1989, que "Expede nonnas de ajustamento do Programa
de EstabUizafao Economica, de que trata
a Lei n° 7. 730, de 31 de janeiro de 1989':

Relator: Senador Gerson Camata
A Comissao Mista do Congresso Nacional
destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisoria n° 67, de 14 de junho
de 1989, que "Expede normas de ajustamento
do Prograrna de EstabiJizac;ao Economlca, de
que trata a Lei n° 7.730, de 31 de janeiro de
1989", apresenta, em anexo, a Redac;ao Final
do texto aprovado da supramencionada proposiC;ao.
Sala das Comissoes, 28 de junho de 1989.
-Jose Tinoco, Presidente- Gerson Camata,
Relator - Saulo Queiroz - Jose'Paulo Bisol
-Aflfsio Weira Lima -Joiio Lyra -Alfonso
Camargo.
'
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ANEXO AO PARECER

Redafiio final do Projeto de Lei fie Conversao n° 13, de 1989, que expede normas de ajustamento do Programa de EstabIiizafiio Economica, de que trata a Lei
n° 7.730. de 31 dejaneiro de 1989.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° 05 Anexos I elIda Lei n° 7.774,
de 8 de junho de 1989, ficam modificados
pelos Anexos a esta Lei.
Art. 2~ As obrigac;:6es que se vencerem a
partir da data da publicac;:ao desta Lei, decorrentes de contratos celebrados ate 15 de janeiro de 1989, vinculados a variac;:ao da OTN
(Obrigac;:ao do Tesouro Nacional), aos quais
nao se aplique 0 disposto no art. 1 da Lei
n° 7.774, de 8 dejunho de 1989, serao atualizados:
I-ate fevereiro de 1989, pela OTN (Obrigac;:ao do Tesouro Nacional) de NCz$ 6,17,
mU/tip/icada pelo fator constante do Anexo I,
desta Lei, relativo ao dia do vencimento da
obrigac;:ao;
n- a partir de marc;:o de 1989, pela variac;:ao
do BTN (Bonus do Tesouro Nacional).
Paragrafo unico. No caso de 0 contrato
preyer indice substitutivo a OTN'(Obrigac;:ao
do Tesouro Nacional), prevalecera este.
Art. 3° A correc;:ao monetaria dos contratos celebrados com instituic;:6es financeiras reger-se-a pelas normas expedidas pelo Banco
Central do Brasil.
Art. 4? Ressalvado 0 disposto no § 40 do
, de
de 1989, 05
art. 1° da Lei n°
contratos celebrados a partir da data da publicac;:ao desta Lei poderao conter dausula de
reajuste de prec;:os referenciada em Bonus do
Tesouro Nacional - BTN.
§ 1° No caso dos contratos referidos no
art. 11 da Lei n° 7.730, de 31 de janeiro de
0

"f\HD.O
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1989, a dausula de reajuste devera tomar por
base, preferencialmente, indices nacionais, setoriais ou regionais de custos ou prec;:os, que
melhor reflitam a variac;:ao do custo de produc;:ao ou do prec;:o dos insumos utilizados.
§ 2° A dausula de que trata este artigo
nao podera ser vinculada, direta ou indrretamente, a rendimentos produzidos por outros
trtulos da dfvida publica, ao salario minimo
ou a variac;:ao cambial, exceto, neste caso,
'quando se tratar de insumos importados que
componham os indices previstos no paragrafo
anterior.
§ 3° As partes poderao, ainda, pactuar a
correc;:ao monetaria de cada prestac;:ao, inclusive pelo BTN (Bonus do Tesouro Nacional),
no perfodo compreendido entre a data do
adimplemento da obrigac;:ao que the deu origem e 0 dia de seu efetivo pagamento
§ 4° Nos contratos celebrados com 6rgaos da Administrac;:ao PUblica direta, autiirquica ou fundacional, 0 disposto no paragrafo
anterior somente se aplica para 0 perfodo
compreendido entre a data estipulada para
o pagamento da obrigac;:ao e aquela em que
este efetivamente ocorrer, desde que prevista
a correc;:ao monetaria nos atos de convocac;:ao
ou de dispensa de licitac;:ao.
Art. 5° Os valores previstos em lei, em
quantidades de Obrigac;:6es do Tesouro Nacional - OTN, ou a ela referenciados; que
nao tenham side objeto de conversao na forma da legislac;:ao em vigor, serao convertidos
para Bonus do Tesouro Nacional a razao de
1 OTN (Obrigac;:aodo Tesouro Nacional) para
6,17 BTN (Bonus do Tesouro Nacional).
Art. 6° 05 contratos de locac;:ao de im6veis, celebrados ate 15 de janeiro de 1989,
com clausula de reajuste vinculados a OTN
(Obrigac;:ao do Tesouro Nacional), serao reajustados, adotando-se:

Uf\ LEl NQ

I

DE

/

1- nas 10cac;:6es residencIaIs:
a) a variac;:ao do INPC (fndIce Nacional de
Prec;:os ao Consumidor), verificada em janeiro
de 1989, para 0 perfodo de reajuste relatIvo
ao mes de fevereiro de 1989; e
b) a vanac;:ao do BTN (Bonus do Tesouro
Nacional), para os meses seguintes;
U- nas locac;:6es comerciais e nao residenciais:
a) a OTN (Obrigac;:ao do Tesouro Nacional)
de NCz$ 6,17, para 0 periodo de reajuste ate
janeiro de 1989, inclusIve; .
b) a variac;:ao do INPC (lndice Nacional de
Prec;:os ao Consumidor), verificada no mes de
janeiro de 1989, para 0 mes de fevereiro de
1989;e
c) a variac;:ao do BTN (Bonus do Tesouro
Nacional), para os meses seguintes

Paragrafo lInko. Os contratos de locac;:ao
de im6veis residenciais somente poderao ser
reajustados nas datas previstas nos respectivos contratos

Art. 7° Os contratos de locac;:ao de im6veis residenciais, celebrados ou renovados a
partir da data da publicac;:ao desta Lei, poderao
conter diusu/a de reajuste de periodicidade
nao inferior a quatro meses.
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publica<;ao.

Art. go Revogam-se os arts. 3° e 4° da Lei
n? 7.738, de 9 de marc;:o de 1989, 0 art. 20
da Lei n° 7.747, de 4 de abril de 1989, os
arts. 4° e 5° da Lei n° 7.774, de 8 de junho
de 1989, a expressao ".. com prazo superior
a noventa elias .. " constante do art. 6° da Lei
n° 7.777, de 19 de junho de 1989, e demais
disposlc;:6es em contrano, mantidos os efeitos
juridicos da Medida Provis6ria n° 67, de 14
dejunho de 1989.

/

CflLCLJLO DO VI\LUIl CUHHIGJVO lJE OOiUG/wOes COH CLflUSULI\ D[ CUHHqi\U

!.JUHEl (IIU/\

VWCUU\Ol\ 11 OUIUG/H;i\u

IJU

1 ESUUIW

Hl\CIO/-lIIL

0111

\I

1. F6rmula a ser aplicada a obrlgne5es vencidas
, 6 17

VC :: VO x ITI i~o

x

x

\17-;~ -0-d
/' I

I

ut~

31/1/89:

onde

VC , Valor corrlgido da ourIgu98o

= Villor'original dn obrl\Ja~50 no dia do
OlNo = Valor nomInal dn OrN vigcnte no IlleS
VO

~~o

(em cruzados novas)

VCllcilllcnto

do vencilllenLo da obrlgn

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

Junho de 1989

r

rolur con!;laqlu dtl lnbela ,1,
dtl ubrlUBl,nu

t.:

Quinta-feira 29

rel!llivo no diu do

VCII(':imCfllo

12 :: Nlilllcl'o IndJ!:l! 1 eli, 11 VU DO indlce ue Pru~os DO
COl1slJl1I!uor
IPC; do Illes allb~>r1.or 3quele elll que ocorrer 0 pDgullienlo un ubri
g(J~ilo.

11

"

HUflicro !Ilul en reID L1 vo 00 IPC do segundo Illes anLerior
em que OCUIlcr U pDgUIJlClIlo do obrigat;1io

10

.-

flulllei'o InllJ cr! lelaLlvo

GU

,Ipe do Illes de JUlwiro. de

nqucle

19813

('to.029,1~J)

d

0

"

Uumero correspoll(]cnte ao-dia em qus ocorrer
obrlgo!;uo

::

Numuro de l.1ias no Illes

13111

que, ocorrer

0

0

pagolliento

pngamento

da

do

obri 9E,

~no.

1l\IJEl.II

ijl:;-J~\;~~; j ~',3;I=

Lu

un

OLn i\Jd<;~U

1

Uu

--..

ol>d\Ju<;;tJo

lG
17

1 • 2 WI!)

:!
3

1.2nl

lU

1. 20(;4
1.2557
1.2452
1. 2317

4
5
G

7

ltl

1.2241
1.2141
1. 2039
1.193U
1.) UJ?
1.173U
1. Hi39
1.151\ 2

15

1.1445

0
9

10
11
12

13

-

-ij.l~;-Vl'lldlill!I;Lu
i"J\'lOIt

24

25

1. 0519

23

2;)

1:. 0431

27

1. 0343
1. 02%

2Cl
29
30

-. 31

obrlga~Ge5

J.. J :H9
1. 1253
J. 1159
1. 10G5
1. 0972
1. OUUO
1. 07U9,
1. 069U
1'. OGUO

19
20
21
22

2. F6rmula aplicdvel para

FJ\'lUll

l- 0170
1. 00U5

1-

-~---==-

com venclmcnto posterior

1/2/1909:

, ,on,de

x

VC

vo

= Valor

corrigido do

ubrlga~50

Valor or1g1llol do obdgar;;uo

no dio do

VCIlC'lIllGllto

2309

2310 Quinta-feira 29

12

= 1~(illlcrD
Clll

I,

Indlcc eOrl cspolJdcntc no IPC do

= NlJlll(' 1 U
::

tlnlerior

aljude

en rr e SIJOllllClll c ao IfJC do seyulllJu Illes

[]Iller lor

lIIe3

que Deun er o pnU<lltlcnLo da ourl\J;]~50

uquclc

Ia

.1unho de 1989

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

II1lIl {;C

quc oeorrer o pngalilcnto da obdgat;uo

Clil

Ihirllcro iml1ce eorrespoodcnte ao Ire do mcs nnlerlor ao do ' ven
clmcnLo do Dbrigo~50

lb = NUlllcro Indlce corrcspondcnLc
ourlgLlCuo

00 IPC do IIlCls do vcnc.1 mcn to

d = IhilHc[o de dins dccorr ido5 enLre odin do vcncilitcllto e

0

dn

ultimo

dia do 1Il6s de vcnc1mcnto da obrlgacDo
d' = Ilul\lcro de til as. tlccorr hlo5 cntre 0 prilllciro d1n do Illes do
menlo e 0 dla va erellvo pngamcnlo da obrlgacfio.

o ::

IlulII<::ro d'.! uias no ltl·:s ern qu'J OCorr'3r

0'=

rhilll~rl),d,=

dIu!. 110 111'15 0111

qu~

pagE.

v'Jnc1111'JIlLo da' obr 19<1(,'1.\0.

0

P[)yolII'~lll0

oeon'.'f 0

'O<J

obrlg~lI;Jo.

NUII\: (\ forlllulG ucillla I\UO ~ aplldvd pura obrlgt,<;iJr:!s pagas com uLrE.

.

SO, fllas

tl'~I,Lro

ca-s<:: a

s'~gulIlLr;

VC :: VO

X

ve,

1" 1 , D'

VO~

du prolJlio m~s dD velicilllento.
,

[II 21 \
,\)

Nes!)';! coso,

opli-

formula:

-8~-

1

, onde

sHo os

IIl~SIl10S

Lermos def1nldos ant<::r10rl11ell-

te e
dl

NUlllero de dia, decorr1d05 desde

::

obrigacDo

bt~

0

se~

0

d1a do venc1mento

da

ef,tlvo pagamento.

---

11I1[XU 11 Dr, L[J W!

I

DC

~/._/__

CJ\U'ULU llU VflLUll' tUlUU GllJU D[ lJUlW:Ilt;Ul:.S CU/.! CLtlU!.iUU\ U[ CUIUt[~l\U ItU

IlEltlltll\ VlllCUlI\[)/\ II Uill

risenL:

1. rOfmuJ.a aplldvcl a our 19u~[jes vencidus a La 31.1. Q9:
VC :.: VO

X

9:;:
-uGIUI,-x
II

o

F

x

Junho de 19a9

Quinta-feira 29 2311

DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL

= Valor
VO = ¥ulor

VC

corrlgldo dn obriga~Uo

corrigido da obrigat;uo no dia do vencilllen.to
01Nf "' Valor du OTl~ UsenJ. 110 dio"'do vDllcimcnLo do obrlgat;50

r =

Falor constante tia lobeln 2, relul.ivo· no din do

v'encimento dn

ourigaelioj
Ii - N0mcro Indice relolivo ao indice de Pret;Ds no Consumidor - IPe

do ~§s anterior aquele que ooorrer
11 - Humeto
13111 l!Ue

Illdice relnliv,o no,
ocorrer

ire

0 pngalllenLo

0

pagamento da obrigat;Do;

do segun.do l1\es .anterior

aquele

do obr igat;uo i

10 - Numero indice relalivo aD Ire do ruBs de Janeiro de 1989
(\0.029,15)

d ~ ..NuIllcro correspondcnte ao diu em que oconer

0

pagallHmLo d::t

obrl.

ga~;:!o

o -

NUlllero lolal de dios 110 was CIII que ocorrer 0 pUgOlllcllto

w tLulg.r;U:J.

11101:1.11 2
.---_...--...--_._--._.;:..----------lll\
\'!·I!C).II~lI"lQ

t'lI'J'OI~

l'!.!I:ieJIY;\o

----_·_·----------1------liT/)
1.14U3
I~/OI!U~

l.:11

1G/UI/!J9

1.1 :lll"

\I

n/UI/U9

\I

,.

1U/Ul/119

t.

20/01/UI)

"

21/01/(19

1.12UG
1.1tU!)
1, 10!1 J
1.0!)!)1
, .1l9 {1 J

1. UUU!I
1. U"l t (j

11) /U I/(I!!

"

22/UI/U9

It

23/u1/119

"
"

:l.l/olllI!)

"

~n/Ul/u9

"..

:!~/tll/1I9

/I

\I

"

t. O(i 7,1

1. \)!j)2'
1.0H2
1. IJ352
1. IJ2GJ
l.U\14
1,00U',

~!!j/\,

l/tl9
2(;/:11/1)9

:lUi r) 1'/U9

30!OI/U9
31i1l1/U9

1. UOOO

2.~UID us obrlgu~~es com vencimonlo 0 porlir de 01/02/89,

meslilo cdl~rj() oslab'?lecjdo

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Em discU5Siio a redas;iio final. (pausa.)
Nao havendo quem pes;a a palavra, encerro
a discussao.

110

il011i

0

2 do {11l'.:!xo 1 d'~5tu Lol.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro)
- Concedo a palavra ao nobre Congressista,
Jose Uns.
o SR. JOSE UNS (PFL - CEo Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, consultaria a V. Ex'. se seria possivel
apresentar urn novo projeto de lei corrigindo
o art. 2 9, em regime de urg€mcia, para ser
vatado amanha.

Em votas:ao na Camara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam queiram
permanecer sentados. (pausa.)
Aprovada.
Em votas:ao no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que 0 aprovam queiram
permancer sentados. (pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redaS;ao final, a materia vai a
sans;iio.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Se V. Ex' apresentar urn projeto de lei, tera
que correr os tramites regimentais. Se for passivel votar amanhii, ou depois, a Mesa nao
colocara nenhuma dificuldade.

o Sr. Jose Lins a paJavra pela ordem.

o SR. JOSE L1NS - Nao haveria nenhuma objes;ao da Mesa?

Sr. Presidente, pes;o

opticar

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Da Mesa nao, desde que 0 Pleniuio aprove
o regime de urg€mcia e aprove a votas:ao do
projeto. Nao cabe a Mesa orientar. V. Ex' e
urn experimentado Parlafllentar e pode oferecer 0 projeto.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 2:
~o~s;ao, ,em turno Cmico, da rnedida proV1s6na n° 68, de 14 de junho de 1989,
que ';a1tera a Legislac;:ao Tribut,kia Federal, e da outras providencias", tendo
Parecer, proferido em PJenario peJo nobre Deputado Osmundo Rebous;as. pela
aprovac;:ao da rnedida com as emendas
noS 1 e 2, e mais a emenda acatada em
Plenario, pelo Relator.
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A Mesa solicita ao Relator apresente, agora,
a sua emenda para ser !ida pela Mesa, e votada.

o SR. OSMUNDO REBOCl<;AS (PMOB
- CEo Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, ha duas emendas de redac;:ao, que ja
lemos no Expediente anterior, e uma emenda
de merito que a Comissao, por maioria, aproYOU, e e a seguinte:
"Acrescente-se ao art. 10 0 § 5° assim
redigido:
"As contraprestac;:6es - 0 valor residual e 0 pre~o de compra oriundo de
contrato mercantil sob a forma de leasing,
em moeda nacional, que estipulem em
condic;:oes de f1utuac;:ao de taxa ou de
substituic;:ao, a corre~ao monetaria das
extintas OTN, por outra forma altemativa
de cruculo dos encargos fmanceiros, firmados ate 15 de janeiro de 1989 - serao
corrigidos pelo IPC a partir de fevereiro
de 1989 e as diferenc;:as apuradas entre
o valor pago e 0 valor devido, serao capitalizadas ate 0 vencimento da Ultima contraprestac;:ao do arrendatario ocorrida antes da data do descongelarnento."
Esta e a emenda aprovada pela Comissao
Mista encarregada de apreciar a Medida Provis6ria n° 68, e que 0 Relator resolveu acolher.

o

SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- V. ~ acaba de ler a emenda, mas para
melhot conhecimento do Plenario sera amesma Iida pela Mesa.

o Sr. Cesar Mala - Sr. Presidente,
a palavra pela ordem.

pe~o

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Congressista
Cesar Maia.
o SR. cEsAR MAlA (PDT - RJ. Pela
ordem. Sem revisiio do orador.) - Sr. Presidente, existe a possibilidade, atraves do Projeto
de Lei de Conversao dessa medida, que e materia correlata a medida provisOria anterior, de
se fazer a corre~ao da medida provisOria anterior? Se as Uderanc;:as estiverem de acordo
pediriarnos para se adiar a votac;:ao dessa materia para 0 dia de arnanha.

o

SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A dificuldade, a meu ver, continua a mesma,
porque a Comissao ja terrninou os seus traba!hos, e nao posso ter dois pesos e duas medidas. Infelizmente, a Mesa nao aceitou a Iibera·
s:ao sugerida pelo nobre Deputado Jose Tavares, com 0 apoio do Plenario. Nao pede, agora,
aceitar solu~ao diversa. Infelizmente, 0 erro
foi cometido, mas nao ha outro jeito, senao
a correc;:ao, atraves de uma medida legislativa
propria.

o Sr. Jose

Lutz Mala - Sr. Presidente,

pec;:o a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-:- Concedo a paJavra ao nobre Congressista.
o SR. JOSE LWZ MAlA (POS- PI. Pela
ordem. Sem revisao do orador) - Sr. Presi·
dente, procurei a Mesa, falei com V. Ex" ha

pouco tempo. Esse problema de anruise da
medida provis6ria, larnentavelmente, ocorre
em um cicio muito fechado.
A Casa toda, a grande maioria da Casa, e
esta e a grande verdade, desconhece ou nao
sabe quando sequer essas Comiss6es se reunem para analisa-Ias.
Estamos aqui diariamente, freqiientamos o'
Congresso Nacional, a Camara, as Comissoes
Tecnicas, e nao tivemos conhecimento previo
do parecer, e sO ontem soubemos da leitura
do parecer, que nao foi aprovado ainda por
este Plenario.
o Govemo Federal vern seguindo uma pra·
tica que mais uma vez retira recursos das Regioes Norte e Nordeste, quando manda corrigir os adidonais nao reajustavels do Imposto
de Renda, e nao repassa 0 fruto dessa corres;ao para as nossas Regi6es. Apresentei uma
'emenda que contem as assinaturas, porque
ja pedi ao eminente Senador Chagas Rodrigues, a qual vai ultrapassar a maioria, para
se corrigir essa extorsao.
Fac;:o um apelo a esta Casa para que acolha
minha emenda, do contrario vamos ter que
conseguir quorum, porque e imposslvel que
isso aconte~a sem que tenhamos possibiIidade de participar das dlscussoes das matenas.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- V. Ex" tern uma emenda a essa medida
provis6ria?
o SR. JOSE L(lJZ MAlA - Ha uma
emenda, que ja entreguei ao Relator com oito
assinaturas.
o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A emenda nao foi aceita pela Comissao?
o SR. JOSE LClIZ MAlA - 0 Relator
esta-se manifestando sobre as emendas agora: enta~, pec;:o a S. Ex" acolha a emenda.
o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- V. Ex" apresentou a emenda e pediu desta·
que para ela?
o Sr. Gerson Peres - Nao. S. Ex" vai
dizer se acolhe ou nao a emenda, pois a emenda e de interesse das Regioes Norte e Nordeste.
o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa ouvira 0 Relator.
o

Sr. Jose Uns - Sr. Presidente, pec;:o

a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro)
- Concedo a palavra a V. Ex"
o SR. JOSE LINS (PFL - CEo Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente;eu queria fazer, em primeiro lugar, uma consulta a V. Ex': se 0 parecer do Relator nao
tivesse side proferido, poderiamos, tranquiJa.
mente, adiar a apreciac;:ao da emenda?
o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- 0 Relator ja leu 0 seu parecer peJa manha
e 0 concluiu com a aceita<;ao de duas emendas e a apresentac;:ao de uma emenda do Relator.
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o SR. JOSE UNS - Mas 0 Relator esta
sendo solicitado a analisar a outra emenda.
o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Qual e a outra emenda?
o SR. JOSE UNS - A levantada pelo
Oeputado Jose Luiz Maia, e ainda ha possibiJidade de se incluir a correS;ao do art. 2° da
Medida Provis6ria de n° 67 na redac;:ao, e a1
a Comissao analisaria com 0 Relator, para
arnanha ser tudo apreciado.
Esta e a sugestao que eu pediria a V. Ex"
consultasse 0 Relator.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Ocorre que essa medida provis6ria tem
prazo ate julho. A Mesa reduziu 0 prazo da
Comissao, atendendo a urg€mcia da vota~ao,
mas a Comissao ainda esta no prazo. Por isso,
e sO por isso, se 0 Relator entender que esta
e a soluc;:ao para as divergendas surgidas, podera reunir a Comissao, submeter as emendas
ao exame da Comissao e ai, dentro do prazo
da Comissao, que nao se esgotou normalmente, V. Ex", repito, dentro do prazo que a
Comissao tem normalmente, e que s6 por
motivo de urgenda foi diminuldo, mas 0 prazo
sO termina em mee.dos de jlllho, V. Ex' podera,
se for aprovado 0 requerimento ...
o Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, pe<;0 a palavra pela ordem.
o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Congressista.
o SR. GERSON PERES (POS-PA Pela
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, sugeriria a V. Ex', com todo 0 respeito,
pedisse ao Relator 0 parecer sobre essa emenda. Se S. Ex" estiver de acordo, tudo bern.
o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- 0 Relator nao pode modificar 0 parecer
sem 0 apoio da Comissao. 0 Relator nao tem
poderes para modificar 0 parecer se a Comissao se reuniu. Agora, se a Comissao nao se
reuniu, S. Ex" e 0 Relator, mas a Comillsao
se reuniu e esta dentro do prazo para a Comissao opinar. 0 prazo do Regimento s6 foi antecipado dada a urgencia. da materia. Mas se
dentro do prazo a Comissao, podendo reunir-se ainda hoje ou amanha de manha, e oferecer 0 parecer, exarninando esta emenda, a
Mesa aceitara, porque esta dentro do prazo
da Comissao, nao eapenas a opiniao do Relator; depois V. Ex" vai submeter novamente a
Comissao as medidas que estao sendo suscitadas.
Nestes terrnos, a Mesa aceita 0 pedido de
adiarnento, que esta sendo enviado peJo Relator, para que na sessao de amanha de manha
S. Ex" reuna a Comissao e, amanha de manha,
traga a decisao da Comissao sobre as emen;
das que estao sendo objeto de discussao. E
inteira.mente diferente da hip6tese anterior.
(Palmas.)
o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Passamos ao exame dos vetos presidendais.
Pec;:o aos Srs. Congressistas ocupem os
seus lugares. A votac;:ao sera secreta. Sao numerosos os vetos que vamos examinar.
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Item 3:
Discussao, em turno unico, do veto
parcial aposto ao Projeto de Lei da Camara n° 7, de 1989 (n° 1.201/88, na Casa
de origem), que "disp6.e sobre a eleic;:ao
para Presidente e Vice-Presidente da Republica". (Mensagem n° 91189-CN.) Dependendo de relat6rio da Comissao
Mista.

o

Sr. Edmilson Valentim - Sr. Presi-

dente, pec;:o a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Congressista
Edmilson Valentim.
o SR. EDMILSON VALENTIM (PC do
B -RJ. Pela ordem. Sem revisao do orador.)
- Sr. Presidente, 0 PC do B vai votar a favor
do veto que disp6e sobre a eleic;:ao para Presidente e Vice-Presldente.
o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sao cinco votac;:6es para esse projeto. Por
isso mesrno pec;:o aos Srs. Congressistas ocupem seus lugares, porque sao numerosas as
votac;:oes, s6 0 primeiro projeto tern 5 votac;:6es.

o Sr. Luiz Salomao -

~o

Sr. Presidente, pe-

a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Congressista
Luiz Salomao.
-. 0 SR. LUIZ SALOMAO (PDT - RJ. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, a Bancada do PDT
vota "sim".

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Varnos votar artigo por artigo vetado. Portanto, vamos apreciar 0 veto ao art 4° e seus
incisos.
A Mesa vai proceder a leitura de cada urn
dos vetos, para.que os Srs. Deputados e Senadores votem com conhecimento inteiro de
causa.

o

SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- A Mesa' pede .a.atenc;:ao do Plemlrio para
a leitura do texto que sera votado nesta oportunidade.
o art.

49

do projeto e

0

seguinte:

"Poderao registrar candldatos e participar das eleic;:6es previstas nesta lei:
\ - Os Partidos Politicos com registro
definitivo no Tribunal Superior E1eitoral;
II - Os Partidos Politicos com registro
provis6rio e representac;:ao eleita ao CongresSo Nacional ou obtida ate 6 (seis)
rneses ap6s a promulgac;:ao da Consti·
tuic;:ao federal."
Este e 0 texto que sera votado nesta oportunidade. 0 veto foi apqsto a este texto.
Pec;:o aos Srs. Congressistas ocupern seus
lugares.
A Mesa procedera a votac;:ao pelo escrutinio
secreto.

o Sr. Luiz Salomao c;:o a palavra pela ordern.

Sr. Presidente, pe·
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o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nohre Congressista.

o SR. PRESIDENTE (Nelson CarneIro)
- Concedo a palavra ao nobre Congressista.

o SR. UIIZ SALOMAO (PDT - RJ. Pela
ordern. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, apenas para encaminhar a votac;:ao da
Uderanc;:a do PDT, retificando orientac;:ao dada
anteriorrnente.
o PDT votara "nao", contra 0 veto.

o SR.·JOAO HERRMANN NETIO (PSB
- SP. Pela ordem.).- Sr. Presidente, 0 PSB
vota "nao".

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- 0 voto "sim""aprova 0 veto, e 0 "nao"
o rejeita.
o Sr. Plinio Arruda Sampaio - Sr. Presidente, pec;:o a palavra pela ordem.
o
-

SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

Concedo a palavra ao nobre Congressista.

o SR. PLINIO ARRUDA SAMPAIO (PT
- SP. Pela ordem. Sem revisao do orador.)
-Sr. Presidente, 0 Partido dos Trabalhadores
votara "sim" ao veto, por ser urn veto democratico.

o Sr. Gerson Peres -

Sr. Presidente, pe-

c;:o a palavra pela ordem.

o
-

SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Congressista.

OSR. GERSON PERES (PDS-PA Pela
ordern.) - Sr. Presidente, 0 Partido Dernqcratico Social vota "nao" ao veto.

o Sr. Arnaldo Faria de Sci -

Sr. Presi-

dente, pec;:o a palavra pela ordem.

o
-

Sr. Presidente,

o
-

SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Congressista.

o SR. EDUARDO BONFIM (PC do B
- AL. Pela ordern.) - Sr. Presidente, 0 PC
do B vota "sim".
o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Os Srs. Deputados ja podem votar.
o

Sr. Ibsen Pinheiro -

Sr. Presidente.

pec;:o a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Congressista.

o SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS.
Pela ordern. Sem revisao do cradcr.) - Sr.
Presidente, 0 PMDB mantem a posic;:ao que
levou a aprovac;:ao unanime do projeto neste
plenario, e recomenda a sua Bancada 0 voto
Hnao".
o Sr. Roberto Jefferson -

Sr. Presiden-

te, pec;:o a palavra pela ordem.

o
-

SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Congressista.

SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Congressista.

o SR. ROBERTO JEFFERSON (PTBRJ. Pela ordem.) - Sr. Presidente, 0 PTB vota

o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PRN

"nao", contra 0 veto.

- SP. Pela ordem.) vota "nao" ao veto.

Sr. Presidente,

o Sr. Jose Louren!;o -

0

PRN

Sr. Presidente,

pec;:o a palavra pela ordem.

o
-

o Sr. Eduardo Bonfim pec;:o a paIavra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Congressista.

o SR. JOSE LOUREN~O (PFL - BA
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr.
Presidente, pec;:o Iicenc;:a a V. Ex' para recamendar a Bancada do PfL vote "sim".

o

SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- A Presidencia solicita a todos os Srs Depu-

tados tom ern os seus lugares, a flm de ter
inicio a votac;:ao pelo sistema eleWnico.

o Sr. Eduardo Siqueira Campos -

Sr.

Presidente, pec;:o a paIavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Con'cedo a palavra ao nobre Congressista.

pec;:o a palavra pela orde~..:

OSR. EDUARDO SIQOEIRA CAMPOS
(PDC - TO. Pela ordem.) - Sr. Plesidente,
o PDC vota "nao".

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Congressista.

- E pena que nao estejam todos os Srs. De-

o

Sr. EucUdes Scalco - Sr. Presidente,

o SR. EUCLIDES SCALCO (PSDB _
PRo Pela ordem. Sem revisao do orador.) _
Sr. Presidente, a Lideranc;:a do PSDB recomenda a sua Bancada que, mantendo a coerencia
com a votac;:ao inidal, diga "nao" ao veto.

o Sr. AU,9usto Carvalho -

Pec;:o a pala-

vra pela ordem, Sr. Presidente.

o
-

SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Concedo a paIavra ao nobre Congressista.

o

SR. AUGUSTO CARVALHO (PCBDf. Pela ordern - Sr. Presidente, 0 PCB vota
"sim". II

o Sr. Joao Herrmann Netto dente, pec;:o a palavra pela ordem.

Sr. Presi-

o

SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

putados nas bancadas. A Mesa faz urn ape\o
para que todos os Deputados tornem seus
lugares, pois hii lugar para todos
Repito: Os Srs. Deputados que se encontram nas bancas queirarn acionar, simultaneamente, 0 botao preto no painel e a chave sob
a bancada, ate que as luzes se apaguem.
Os Srs. Deputados que nao registraram
seus votos queiram faz~-Io nos postos avulsos.
(Procede-se

VOTAM

a votapffio.)

as SR8. DEPaTADOS:
Acre

A1ercio Dias-francisco Di6genes -Maria
Lucia - Nosser Almeida.
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Amazonas

Alagoas

Beth Azize - Carrel Benevides - Eunice
Michiles-Jose Fernandes - Sadie Hauache.

Antonio Ferreira - GeraIdo Bulh6es - Jose Thomaz Nono - Renan Calheiros - Roberto Torres - Vinicius Cansans:ao.

Rondonia
Amaldo Martins - Jose Guedes - Raquel
Candido.

Para
Ademir Andrade -Aloysio Chaves -Amilcar Moreira - Amaldo Moraes - Benedicto
Monteiro - Carlos Vinagre - Dionisio Hage
- Domingos Juvenil - Eliel Rodrigues Fausto Fernandes - Fernando Velasco Gabriel Guerreiro - Gerson Peres - PDS Jorge Arbage - PDS - Mario Martins Paulo Roberto.

Tocantins
A1ziro Gomes - Ary Valadao - Edmundo
Galdino - Eduardo Siqueira Campos - Freire JUnior - Moises Avelino - Paulo Mourao
- Paulo Sidnei.

Maranhao
Alberico Filho - Antonio Gaspar - Costa
Ferreira - Edivaldo Holanda - Eliezer Moreira - Enoc Vieira - Eurico Ribeiro - Haroldo Sab6ia -Jayroe Santana -Jose Carlos
Sab6ia - Jose Teixeira - Onofre Correa.
Piauf

Atna Ura - Felipe Mendes -Jesualdo Cavalcanti - Jesus Tajra - Jose Luiz Maia Manuel Domingos - Mussa Demes - Myriam Portella - Paes Landim.

Ceara
Carlos Benevides - Expedito Machado Frrmo de Castro Furtado Leite - Gidel
Dantas -Iranildo Pereira - Jose Lins - Lucio Ald~nwfa - Luiz Marques - Mauro Sampaio - Moyses Pimentel - Orlando Bezerra
- Osmundo Rebous:as - Paes de Andrade
- Raimundo Bezerra - Ubiratan Aguiar.

Rio Grande do Norte
Ibere Ferreira -Ismael Wanderley - Marcos Forrniga - Vingt Rosado.

Parcu'ba
Adauto Pereira - Agassiz Almeida - Antonio Mariz - Ediva1do Motta - ~dme Tavares
- Francisco Rolim - Joao Agripino - Jose
Maranhao.

Pernambuco
Artur de Uma Cavalcanti - Egidio Ferreira
Uma-Femando Bezerra Coelho-Gonzaga
Patriota - Horacio Ferraz - Inocencio Oliveira -Jose Mendons;a Bezerra -Jose Moura -Jose Tinoco - Marcos Queiroz - Maurilio Ferreira Uma - Nilson Gibson - Osvaldo Coelho - Oswaldo Lima Filho - Paulo
Marques - Ricardo Fiuza - Salatiel Carvalho
- Wilson Campos.

Sergipe
Cleonancio Fonseca - Lauro Maia - Leopoldo Souza.

Bahia
Abigail Feitosa - Afrisio Vieira Lima - Benito Gama - Celso Dourado - Domingos
Leonelli - Eraldo Tinoco - Fernando Santana - Frans;a Teixeira - Francisco Pinto
- Haroldo Lima - Jairo Azi - Joao Carlos
Bacelar - Jorge Medauar - Jose Lourens:o
- Udice da Mata - Luiz Eduardo - Luiz
Vianna Neto - Marcelo Cordeiro - Milton
Barbosa - Miraldo Gomes - Nestor Duarte
- Prisco Viana - Raul Ferraz - Virgildasio
de Senna.

Espirlto Santo
Helio Manhaes - Jones Santos Neves Lezio Sathler - Nyder Barbosa - Pedro Ceolin - Rita Camata - Rose de Freitas.

Rio de Janeiro
Aloysio Teixeira - Arolde de Oliveira - Artur da Tavola - Benedita da Silva - Bocayuva
Cunha - Brandao Monteiro - Carlos Alberto
Ca6 - Cesar Maia"::'" Denisar Ameiro - Doutel de Andrade - Edmilson Valentim - Emani Boldrim - Gustavo de Faria - Jayme
Campos-Jose Carlos Coutinho-Jose Luiz
de Sa - Jose Mauricio - Luiz Salomao Lysaneas Maciel - Marcia Cibilis Viana Marcio Braga - Messias Soares - Miro Teixeira - Nelson Sabra - Osmar Leitiio Oswaldo Almeida - Paulo Ramos - Roberto
Augusto - Roberto Jefferson - Ronaldo Cezar Coelho - Rubem Medina - Sandra Cavalcanti - Sergio Carvalho - Vivaldo Barbosa
- Vladimir Palmeira.

Minas Gerais
Aecio Neves - Alvaro AntOnio - Alysson
Paulinelli - Carlos Cotta - Carlos Mosconi
- Celio de Castro - Christ6vam Chiaradia
- Dalton Canabrava - Elias MurC)d - Genesco Aparecido -:- Genesio Bernardino - Helio
Costa - Ibrahim Abi-Ackel - Israel Pinheiro
- Joao Paulo - Jose da Conceis;ao - Jose
Geraldo - Jose Santana de Vasconcellos Jose Ulisses de Oliveira - Lael Varella - Luiz
Alberto Rodrigues - Marcos Lima - Mario
Assad - Mano de ~liveira - Mauricio Padua
-Mauro Campos -Mello Reis -Melo Freire
- Octavio E1lsio - Oscar Correa - Paulo
Almada - Paulo Delgado - Raimundo Rezende - Roberto Brant - Roberto Vital Ronaro Correa - Saulo Coelho - Sergio
Naya - Sergio Werneck - Virgilio Guimaraes.

Sao Paulo
Agripino de Oliveira Lima - Airton Sandoval - AntOnio Salim Curiati - Antoniocarlos
Mendes Thame - Arnaldo Faria de Sa -
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Amold Fioravante - Bete Mendes - Cunha
Bueno - Del Bosco Amaral - Dirce Tutu
Quadros - Doreto Campanari - Ernesto
Gradella - Farabulini Junior - Fausto Rocha
- Fernando Gasparian - Rorestan Fernandes - Francisco Amaral - Gastone Righi
- Geraldo Alckmin Filho - Gerson Marcondes - Gumercindo Milhomem - Helio Rosas
- Irma Passoni - Joao Herrmann Neto Joiio Rezek - Jose Camargo - Jose Carlos
Grecco - Jose Egreja - Jose Genoino Koyu Iha - Leonel JUlio - Luiz Gushiken
- Maluly Neto - Mancel Moreira - Mendes
Botelho - Nelson Seixas - Paulo Zarzur PUnio Arruda Sampaio - Ralph Biasi - Robson Marinho-S6lon Borges dos Reis- Tidei
de Lima.

Golas
Aldo Arantes - Antonio de Jesus - Delio
Braz - Genesio de Barros - lturival Nascimento - Jalles Fontoura - Joao Natal Jose Freire - Lucia Vania - Maguito VIleia
- Naphtali Alves de Souza - Tarzan de Castro.
Disbito Federal
Augusto Carvalho - Francisco CameiroGeraldo Campos - Jofran Frejat - Maria
de Lourdes Abadia - Sigmaringa Seixas -Valmir Campelo.

Mato Grosso
Antero de Barros - Joaquim Sucena Jonas Pinheiro - Julio Campos - Osvaldo
Sobrinho - Rodrigues Palma - Ubiratan Spinelli.

Mato Grosso do Sui
Gandi Jamil - Jose Elias - Juarez Marques Batista - Levy Dias - Rosano Congro
Neto - Saulo Queiroz.

Parana
Alceni Guerra - Antonio Ueno - Borges
da Silveira - Darcy Deitos - Ervin Bonkoski
- Euclides Scaleo - Helio Duque - Jacy
Scanagatta -Jose Tavares -Jovanni Masini
-Matheuslensen - Mattos Leao -Mauricio
Fruet - Max Rosenmann - Nelton Friedrich
- Nilso Sguarezi -Osvaldo Macedo- Renato Bernardi - Santinho Furtado - Sergio
Spada - Tadeu Frans;a - Waldyr Pugliesi.

Santa Catarina
Antonio Carlos Konder Reis - Artenir Werner - Eduardo Moreira - Francisco Kuster
- Geovah Amarante - Henrique C6rdovaLuiz Henrique - Neuto de Conto - Orlando
Pacheco - Renato Vianna - Valdir Colatto
- Vdson Souza.

Rio Grande do Sui
Adroaldo Streck - Adylson Motta - Amaury MUlier - AntOnio Britto - Antonio Marangon - Carlos Cardin"al- Darcy Pozza - Roriceno Paixao - Hermes Zaneti -Ibsen Pinheiro - /raja Rodrigues - Ivo Lech - Ivo Mainardi - Joao de Deus Antunes - Jorge Ue-

