
amara julgará ação contra Sarney 
A Mesa diretora da Câmara 

julgará, hoje, o pedido de enqua
dramento do presidente Sarney em 
crime de responsabilidade, apre 
sentado pelo prefeito de Porto Ale 

MG), decidiu convocar a reunião de 
hoje em consequência dos insisten
tes pedidos do deputado pedetista 
Amaury Múller para o julgamento 
do pedido contra Sarney e das pres-

gre, Alceu Collares, no dia 22 dâjg^, soes de Leonel Júlio para que seja 
abril, e que é motivado por a l egadaQ decidida logo a questão do manda-
discriminação do Governo Federal J p to de Dirce Tutu Quadros. A deci-
contra a prefeitura daquela capi- yg» são deve ser negativa, mas, mesmo 
tal. Será igualmente julgado um y^ diante dessa perspectiva, Leonel 
pedido de cassação do mandato da |— Júlio quer apressar uma manifes-
deputada Dirce Tutu Quadros, do tacão da Câmara, para depois re-
PSDB, formulado pelo I o suplente ç^jcorrer ao Supremo Tribunal 
do PTB paulista, Leonel Júlio, que r^jFederal. 
alega o fato de a parlamentar p 
social-democrata ter nacionalidade PJJ rarecer 
norte-americana. «jj, O relator dos dois processos é o 

A Mesa estava sem se reunir Ç«£próprio deputado Homero Santos, 
há seis meses porque o presidente f/Vlue dará parecer contrário em am-
da Câmara, Ulysses Guimarães, Siíbos os casos. Sem entrar em deta-
envolvido com os trabalhos da ralhes , ele considerou ontem "desca-
Constituinte e com os problemas "j*».bido" o pedido de Alceu Collares 
do PMDB, tem preferido protelar para o enquadramento do presi 
as decisões daquele colegiado. O 
presidente em exercício da casa, 

eputado Homero Santos (PFL fàg?] 

dente Sarney em crime de respon
sabilidade, observando que se al
gum processo fosse cabível seria 

contra o ex-ministro da Fazenda> 
Brésser Pereira. 

O prefeito de Porto Alegre se 
queixa, na sua petição, de discrimi
nação contra a prefeitura da capi
tal gaúcha — a única governada 
por um representante do PDT — e 
que está caracterizada, no seu en-. ; 

tendimento, na não liberação, em. 
1987, de créditos para a rolagem ©O 
da dívida do município, benefício £Ç" 
concedido aos demais estados e mu- %L 
nicípios brasileiros. ç-^ 

Alceu Collares assinala, ainda, -— 
que, em reunião realizada em ~~£ 
Cuiabá, no mês de março, a Asso- * ^ 
ciação Brasileira dos Prefeitos de 
Capitais aprovou, por unanimida-^»J 
de, "moção de denúncia contra aCD 
discriminação da capital gaúcha". 
C* prefeito porto-alegrense susten
ta que o presidente da República^ 
como titular do Executivo, incorre, 
diante da discriminação, nos cri
mes de prevar icação e de 
responsabilidade. 


