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o líder do PDB na Câmara, depu
tado Amarsl Nctto (RJ.l classificou 
ontem de ''cinismo" o falo de parta-
rmní&rsíí eisSíos como depyhados e 
astffldores st protí-Riíiarem agora so
mente "consUtuiníes" e se oporem 
ao ftMclGíiStacato do Congresso Ma-
etoEíd."Totj.OR essers que »e declaxarn 
apeoHS caüstitujntes — disse — esüo 
desoltecus a encaminhar à Mesa da 
Aammbí&a NactoriRí documeota di-
aeiido que, uma vm promulgada a 
lutura ConsiítulçRo, estarão tam
bém e:<ttol c» os seus ma&dafoíj. Essa 
seria a atitude correta, pois eles eii-
t#ndetTi qae o jsovo TÂO OS elegeu 
para serera xMrméin, e desde já, í3.e-

; putaôcíS e senadores," 
Aniarai Weito d tee que íai-á tudo 

(Jkmma siga o enempio 
"TtíBMsmáo pfjio menos 

duas sessões por semana". 
Se ü Congresso nio íuríCíonar — 

a'!Sín;ÜGi3 - . se permanecer ai>enas 
ftíse píi5ga-íogo da Coiistitutaíe, va-
mm ficar dftíimoralteaãos. O governo 
coníliiua baixando decretoN-lels, a sl-
tyavfio do País é grave, o povo está 
passatido fome. Wíngué»» VJH enten
der (jue nSo se discutam aqui os pro-
bteíRasatUàls." 

O depuM-do citou, como exera-
pio, o òecrffo-Jel que, em julho áe 
1988. SffiiUtaíy o emprésücso coropul-
sdíia ftphw fiombufif.íveia. dólar para 
viageruí e conipra de automóveis, 
I.̂ ;»ii3rou ter o mlirlslro ãa Fazenda, 
íia época, Juaíííícado a medida, com a 
jjfce&alííaôe sje conter o extesso de 
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consumo, e garantido "o estasca-
mento, de vez, da espiral inílacíoná-
na, o íiffi da especuiâçao da esfera 
tin&eeifd. o congeíaiaento de preços 
e a expansão dos alveSs tle salário 
reai". 

"Tudo isso nâo existe mais", dis
se o líder pedesslsta. "A innaç&o está 
aí cie volta, a especulação també.m, o 
cftngelamento acabou e os 8alá.rios 
fstio achatados. Náo .há tr.ais raxfto, 
portanto, pa.ra a cobrança do ern-
p,-é,<5tirao. Mfts o decreto-íe.l coiitiriua 
cm vigor E preciso q w o Congresso 
Narionai se reüna para de.rn.J.b6 Io. 
Eesa é tfma função d.o Congresso, 
nâo da Co.fisLJtui.ole." 

'"JpS5«^|^ífi«'rffiSSS^^S«í'.,pfit.«í 

,i^tm^l,,ff0i„^tmi^>i^t0^J4m0lm^t 

Ele as»egiirou Que o PDS "está 
maciçamente a favor do fundona-
mento s.lm«ltâneo do Congresso e da 
Constltuipte", c distribuiu ao,<i repór
teres copia de documento assinado, 
no dia 10 úe íeveteixo, por 31 doa Ti 
deputados e senadores do partido, 
assuarúneto posição nesse .setiüdo. 

Amai-âl Neto pretendcii com isso . 
contestar a declüração .fe denutado 
Bonifácio de AndraflCíPOS-MG)," 
publicada ern alguns Jcítffds, segun
do a qual 14 ou .IS peSífel-itító «;sía-
riam a favor da icae da^cberamft". 
Sem mencionar o noíru; 3o deiru tado, ' 
o líder Ati PDS coBdeBíítílü,-, Ki^ie,, pa
ra combater o govcrno"Sai*ncy, "se 
alíinj até aos radicais' df esquerda" 
-- que sâo os delensoí^s da wse da 
Const,itu.ínte e:sfcJusli-'á.;;"Há uma 
oposição ao govíiriío e U®ÍÍ ofíOaiçào 
ao regime'*, dissfí. "EuVfiíÇ.o '-'p-̂ siçíiO 
ao governo, wao querotírir o rriar.tía-
io de ninguém. Para mirf, o rnandat.r, 
presidencial deve ser de g;üat,i-o anos, 

yuanto a projwsta riprtÉ.tmento, 
.Amaral Nfito reileroii háíVsor contra 
spenas ao aíi« e^tã »revi 
grafo 7" do ArtJíro n-ü? (o: 

. à ÜôTístiíuirkí -mmhi 
sobre "mãtâ 

projetos 
üí- rele-

u sHs 
de dirclsao" soore '•matít 
vãncsa"), E contra mais 
pontíjs, .Para Amaral, a^dat;ào do 
quorum para pedlrloa dCVeíincaçâo 
de votaçSo, de SB oara 35 iJonsHluJn-
tes, "deixou o PDS alé mx vaSi. situa
ção, porque entre os pcQÚenos pfu-tí-
dos, de c>po.«tçao, someoJig pj** alcan
ça esse liuinero", ' 

Mo íinal. Amara! ÍTfel;» advertiu 
que se n&o houver acortít;- em torr-o 
desses pontos do regimèisw, o PDS 
lerri condjções de fa:»r «om tjue a 
votação "se arraste peJa^ncRos por 
2fl ou 30 dias, fíccndo v-star ;x->ào.s os 
pedWoK dtf destaque, «-gí* í,âo nm& 
de í̂ em". 


