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Congresso o 
pode mudar ^ 
convocação; o 

Goiânia — Precedendo o 
presidente José Sarney, . 
que hoje virá a esta capital 
para participar do mutirão 
da moradia a convite do go
vernador íris Rezende, o 
porta-voz da Presidência 
da República, Fernando 
César Mesquita, disse on
tem em Goiânia que o chefe 
do Executivo aceitará mo
dificações no projeto que 
enviou ao Congresso Nacio
nal para a convocação de 
uma Assembleia Nacional 
Constituinte. Mas retirar a 
emenda do Congresso é 
uma possibilidade que ele 
descartou: "O Presidente 
não tenciona retirar a 
emenda da Constituinte 
porque o Congresso Nacio
nal tem total liberdade pa
ra modificar a emenda no 
que ele achar conveniente. 
Portanto, o Presidente não 
pode retirar a emenda. Ca
be ao Congresso Nacional 
fazer as avaliações neces
sárias e emendar de acordo 
com a realidade da politica 
brasileira. O objetivo 
maior é a convocação da 
Assembleia Nacional Cons
tituinte porque este foi um 
compromisso da Aliança 
Democrática e è um com
promisso que o Presidente 
respeitou e que o Congresso 
Nacional acredito que vá 
respeitar acima de opi
niões de grupo "A" ou gru
p o ' ^ " . 

Sobre a reforma tributá
ria, negociada esta semana 
entre a Frente Municipalis
ta e lideranças partidárias 
e que não contou com. a 
simpatia do Palácio do Pla
nalto, Fernando César 
Mesquita disse que os en
tendimentos ai travados se
rão examinados pelo presi
dente José Sarney. "Eu já 
falei — prosseguiu — que o 
Presidente foi surpreendi
do pela noticia de que havia 
sido feito um acordo. Ele 
vai examinar esse entendi
mento, vai submetê-lo às 
a u t o r i d a d e s á r e a 
econômico-financeira, ao 
ministro da Fazenda, ao 
ministro da SEPLAN, para 
que se chegue a um consen
so sobre o que é possível 
aceitar, com o que é que o 
Governo pode concordar. \\ 
Fora disso, acredito qué é 
ficção". 

) 


