
% ser 4°I°I£ 
fornal de Brasília Política Terça-feira, 26/9/95 • 5 

Samey_atropela Governo e ameaça votar dívida 
O presidente do Senado, sena

dor José Sarney (PMDB-AP), disse 
ontem que tão logo cheguem à mesa 
da Casa os dois projetos que tratam 
da rolagem das dívidas de estados e 
municípios colocará as matérias em 
votação, assim como tem feito com 
outros projetos de lei que chegam 
ao plenário. Os dois projetos estão 
tramitando na Comissão de Assun
tos Econômicos do Senado. 

Um deles, de autoria do sena
dor Humberto Lucena (PMDB-
PB), estabelece que o percentual de 
comprometimento da receita líqui
da dos estados com o ̂ pagamento 
das dívidas junto à União seja redu
zido de 11 % para 9%, como era no 
ano passado. Atualmente, os esta
dos comprometem 11% da receita 
para o pagamento dessas dívidas, o 
que, segundo Lucena, tem trazido 
grandes dificuldades financeiras pa
ra estados e municípios. 

Atraso — No entanto, o presiden
te Fernando Henrique Cardoso dis-

f se ontem aos governadores, durante 

a reunião no Palácio do Alvorada, 
que a redução no comprometimento 
da receita líquida não resolverá a si
tuação dos estados. 

O senador Humberto Lucena 
disse que o Governo pediu urria tré
gua de três meses para estudar a 
questão caso a caso e que isso tem 
atrasado a tramitação dos projetos 
na Comissão de Assuntos Econômi
cos. Segundo ele, a importância de 
se aprovar os projetos é muito gran
de, porque estados e municípios 
vêm tendo muitas dificuldades em 
cumprir seus compromissos finan
ceiros. "A lei é para todos, daí en
tão não há como privilegiar um ou 
outro estado", disse Lucena. 

O senador José Sarney reco
nhece que a grande maioria dos es
tados e municípios está sofrendo 
muito com o endividamento. Por is
so, ele acha que é preciso se discu
tir e votar um reforma tributária 
que contribua para solução dos pro
blemas vividos pela maioria dos es
tados e municípios brasileiros. 
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