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De 19 a 21 do corrente, o Con
gresso vai tentar votar a emenda de 
convocação da Assembleia Nacional 
Constituinte. Se não houver número 
para tanto, fará nova tentativa de 26 
a 28 de novembro. Isso foi o que ficou 
acertado, ontem, entre o presidente 
da Câmara e do PMDB, Ulysses Gui
marães, o líder do governo, Pimenta 
da Veiga, e o líder da oposição, Pris
co Viana. 

Prisco Viana não crê que o Sena
do rejeite o destaque de sua respon
sabilidade, que poderia excluir da 
Constituinte os senadores eleitos em 
1982. "Nosso destaque teve como ins
piração a preocupação de assegurar 
liberdade de iniciativa e total sobera
nia à Assembleia Nacional Consti
tuinte. Ao contrário do que muita 
gente imagina, não entendemos que 
a alteração proposta seja capaz de 
atingir a situação dos atuais congres
sistas porque, durante o funciona
mento da Constituinte, prevalecerá a 
atual Constituição, da qual não se 
revogou o capítulo relativo ao Poder 
Legislativo. Eles continuam senado
res, com mandatos de oito anos, to
das as faculdades e poderes", con
cluiu o lider do PDS na Câmara. 

O deputado baiano informou 
ainda que a "matefia será votada li
vremente pelo PDS. Vamos manter o 
destaque e defendê-lo", disse ele. 

PRIVILÉGIOS L E G A | S 
O deputado Maurílio Ferreira Li

ma (PMDB-PE) classificou ontem de 
"articulação de extremadireita, vi
sando a angariar os votos dos desavi
sados para as eleições da Constituin
te e a manutenção dos privilégios le
gais atribuídos aos mais ricos", o mo
vimento de defesa do contribuinte, 
liderado pelo presidente da Associa
ção Comercial de São Paulo, Gui
lherme Afif Domingos, com o objeti-
vo de mobilizar a opinião pública 
contra o próximo pacote económico 
do governo. 

Conforme disse o deputado per
nambucano, "não é por acaso que 
um dos articuladores do atual movi
mento seja o mesmo que articulava a 
caixinha de 4,5 trilhões de cruzeiros 
para eleger 300 deputados à Assem
bleia Nacional Constituinte, senhor 
Guilherme Afif Domingos''. 

Maurílio Ferreira Lima lembrou 
ter advertido o ministro da Fazenda, 
Dílson Funaro, de que o próximo pa
cote económico do governo dificil
mente seria aprovado se contivesse 
apenas aumento de impostos, "sem 
tocar nos privilégios atribuídos pelo 
fisco às elites detentoras do poder 
económico". O PMDB, explicou o 
parlamentar, resiste ao novo pacote, 
mas por razões diferentes das apre
sentadas pelos reacionários. Segun
do o deputado peemedebista, o mo
vimento liderado por Afif Domingos 
falha por não explicar que os rendi-1 
mentos de capital são praticamente 1 
isentos, enquanto, os rendimentos de ' 
trabalho são altamente penalizados. 


