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Deputado prevê d 
Brasilia — Em discurso na sessão matutina 

da Câmara, o Deputado Mauríiio Ferreira 
Lima (PMDB-PE) assegurou que "muito mais 
difícil" do que foi a derrota da anistia e a 
aprovação da convocação da Assembléia Na
cional Constituinte em primeiro turno, será a 
votação do próximo "pacote econômico" que 
o Governo pretende enviar em breve, ao 
Congresso. Assegurou que a proposta aumen
tando impostos não tem chance de ser apro
vada. 

Para o Deputado pernambucano, o Con
gresso não tem condições para apoiar aumen
tos tributários, "pois durante vinte anos o 
PMDB e os demais oposicionistas combateram 
a política fiscal do Governo, por considerá-la 
draconiana, e agora não poderão negar-se a si 
mesmos, onerando ainda mais o povo para 
resolver os problemas financeiros do Go
verno". 

O Presidente da Câmara dos Deputados, 
Ulysses Guimarães (PMDB-SP), foi acusado 
em plenário, pelo Deputado José Fernandes 
(AM), vice-líder do PDS, de haver "comanda
do a retirada, a fuga, carregando o estandarte 
daqueles que se acovardaram diante talvez de 

Trota de "pacote" 
pressões externas", durante as votações da 
emenda constitucional que convoca a Assem
bléia Nacional Constituinte. 

Havia apenas 15 deputados no plenário 
durante a sessão matutina da Câmara, e o 
Deputado José Tomaz Nono (PFL-AL) foi a 
única voz a defender o Presidente da Câmara. 

José Fernandes sugeriu que o Presidente 
do PMDB mude a sua famosa frase de que 
"navegar é preciso" para "agora, fugir é 
preciso", enquanto Adail Vetorazzo (PDS-SP) 
afirmou que o medo dominou o PMDB, tendo 
o seu Presidente "reduzido a cinzas a bandeira 
da anistia que o seu próprio partido levantara 
anteriormente". 

" O Presidente Sarney, mesmo um 
pouco aborrecido, entendeu perfeita
mente a posição dos parlamentares 
(206) que votaram a favor da emenda 
Jorge Uequed, paia anistia ampla e 
irrestrita. Como o ex-parlamentar, o 
Presidente sabe que os políticos têm 
compromissos com os seus eleitores", 
disse o Senador Cid Sampaio (PMDB-
PE), ao sair de audiência com o Presi
dente da República. 
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