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Presidente tenta mudar 
proposta sobre tributos 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

O presidente Sarney conseguiu 
ontem o apoio de constituintes nor
destinos do PFL para tentar modifi
car o capitulo do sistema tributário 
da nova Constituição. A intenção é 
reduzir de 3% a 5% a perda das re
ceitas da União, que poderia chegar 
a 23% segundo cálculos da Receita 
Federal. 

Participaram do encontro com 
Sarney, no Planalto, os deputados 
José Luiz Maia (PI), Benito Gama 

; (BA), Ricardo Fiúza (PE), Mussa 
D emes (PI) e Alberico Cordeiro 

1 (AL), além dos lideres do governo 
Saldanha Derzi, José Lourenço e 
Carlos SanfAnna, do ministro inte
rino da Fazenda, Paulo Ximenes, e 
do secretário da Receita, Reinaldo 
Mustafa. 

De acordo com participantes do 
encontro, Sarney disse que não quer 
ser responsável pelo aumento do 
fosso entre as regiões e alertou para 
o risco de que a União, perdendo 
recursos, deixe de canalizar investi
mentos para as regiões mais pobres. 
Alguns dos constituintes que parti
ciparam do encontro já admitiam 
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ontem à noite trabalhar para a mu
dança de alguns pontos no capitulo 
tributário, na direção indicada pelo 
governo. 

O Ministério da Fazenda quer 
aprovar duas emendas nesse senti
do, dos deputados Mussa Demes e 
José Lourenço, mas enfrenta a opo
sição do relator da comissão do sis
tema tributário, deputado José Ser
ra (PMDB-SP). Segunda Serra, não 
há nenhum prejuízo para o Nordes
te no sistema aprovado, que dá aos 
estados mais pobres ganhos três ve
zes maiores do que aos estados do 
Sul e Sudeste. 

A emenda José Lourenço deixa 
à União a competência de impor os 
impostos únicos sobre combustíveis 
e minerais. Pela reforma proposta à 
Constituinte, esses e outros impos
tos únicos desaparecem, incorpora
dos ao Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços. Já a emen
da Mussa Demes amplia a base dos 
Fundos de Participação dos Esta
dos e Municípios, da arrecadação 
total do Imposto de Renda e do Im
posto sobre Produtos Industrializa
dos, como está no projetó, para a 
arrecadação de todos os impostos 
de responsabilidade da União. 

Sessão e 
o suspensa ^ 

por luto 

o 
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AGÊNCIA ESTADO 

A Constituinte só teve tempo on- "ÇP\ 
tem para aprovar a emenda substitu
tiva global do Centrão ao sistema tri
butário nacional, ressalvados os des
taques. A sessão foi suspensa pouco ^~-
depois das 16 horas, com o anúncio da -^: 
morte* do senador António Farias, fei
to pelo microfone de apartes pelo lí
der do PDS, deputado Amaral Neto. 

O presidente'da* Constituinte, c/-
Ulysses Guimarães, convocou sessão &*• 
para as 9 horas de hoje, iniciando a 
votação pela única emenda discutida 
ontem. A proposta, de autoria do de
putado José Luís de Sá (PL-RJ), res
tabelece o texto da Sistematização 
para o inciso III, do artigo 170, que 
trata do estabelecimento de "contri
buição de melhoria" a ser paga pelos 
proprietários de imóveis valorizados 
por obras públicas. 

As 15h30, depois de reiterados 
apelos de Ulysses Guimarães e de 
chamada dos constituintes pela cam
painha eletrônica, foi registrado o 
quórum de 345 no plenário. 


