
Reforma espera por Funaro 
Para aproveitar a, con

centração de parlamenta
res no Congresso durante a 
semana de votação da 
emenda da Constituinte, o 
Conselho Político decidiu 
votar também a proposta 
de reforma tributária, pro
duzida a partir de uma ne
gociação entre as lideran
ças políticas e representan
tes da Frente Municipalis-
ta. O projeto será votado no 
dia 21 ou 22. 

O presidente Sarney afir: 
mou que vai esperar o re
torno ao Brasil do ministro 
da Fazenda, Dilson Funa
ro, com quem discutirá as 
implicações de uma fórmu
la que atenda aos mu
nicípios sem onerar dema
siadamente os cofres do 
Tesouro. 

PACTO 

E voltou a insistir na im
portância que seu governo 
atribui ao pacto social, co
mo passo indispensável pa
ra que o Brasil consiga ven
cer a crise econômíco-
social e, ao mesmo tempo, 
consolidar o projeto de re-
democratização, afastando 
os riscos de traumas e aba
los políticos e institucio
nais. 

Sarney falou que as últi
mas conversações estabe
lecidas na área sindical ti
nham sido encorajadoras. 
Os líderes presentes — Car
los Chiarem e José Louren-
ço, do PFL, Hélio Gueiros e 
Pimenta da Veiga, do 
PMDB, apoiaram sem res
trições a idéia de um pacto 
social que leva a Nação a 
se solidarizar com o proje
to políticb e econômico do 
governo, principalmente a 
posição do pais na negocia
ção da dívida externa. 

CEF 

1 Pimenta da Veiga pediu 
uma solução para o proble

ma da admissão de 40 mil 
economiarios pela Caixa 
Econômica Federal, já for
mulado pelo seu presiden
te, ex-sehador Marcos 
Freyre. Sarney pediu tem
po, avisando que precisava 
discutir o pleito com o seu-
ministro da Fazenda em fa
ce das suas repercussões 
sobre o Tesouro. 

Funaro acha-se em Seul, 
Coréia do Sul, participando 
dereunião da Junta de Go
vernadores do Fundo Mo
netário Internacional. O 
presidente teme adotar 
qualquer medida que possa 
repercutir desfavoravel-
mente junto aos banqueiros 
internacionais na medida 
em que importe em aumen
tar o déficit de nossas con
tas públicas. Este tema e o 
da reforma tributária só te
rão solução com a anuência 
do ministro da Fazenda. 

VEREADORES 

Por fim, Sarney autori
zou seus líderes a estuda
rem uma fórmula de fixa
ção dos subsídios dos ve
readores que concilie os in
teresses deles com o bem 
público. Isso significa fixar 
um patamar que não per
mita ás Câmaras Munici
pais estabelecer vencimen
tos acima de certo percen
tua l em r e l a ç ã o aos 
subsídios dos deputados es
taduais, para evitar abusos 
que têm sido freqüentes no 
interior do Brasil — e parti
cularmente em algumas 
capitais. 

A fórmula terá que fixar 
um patamar-limite para 
que os subsídios não ve
nham a exceder nunca os 
dos deputados estaduais, 
como já vem ocorrendo em 
algumas capitais brasilei
ras. Isso não significa que o 
Congresso venha a fixar os 
subsídios dos vereadores, 
mas apenas fixar limites 
para evitar abusos. 


