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C0H6BESS0 APBOVA
REFORMA TRIBDTÁBIA
A LDTá C0NTIN1U.
Finalmente, o Congresso Nacio
nal aprovou, no dia 22 de novembro
passado, em segunda votação no Se
nado, a Reforma Tributária de Emer
gência, que permitirá o aumento de
arrecadação de Estados e Municípios.
Esta aprovação significou uma ex
pressiva vitória do trabalho de mobili
zação da Frente Municipalista Nacio
nal, presidida pelo vice-governador
Prestes Quércia. A Emenda Ayrton
Sandoval já havia sido aprovada em
primeiro turno no dia 23 de outubro,
graças ao intenso movimento desen
volvido pela Frente Municipalista Na
cional, que reuniu em Brasília verea
dores, vice-prefeitos e prefeitos de to
do o País, sob a liderança de Orestes
Quércia. A Reforma Tributária de
Emergência foi aprovada, em primei
ra votação, após longas e cuidadosas
negociações com as diversas corren
tes políticas representadas no Con
gresso Nacional. Nesta segunda vota
ção, o Congresso aprovou a Reforma
Tributária com 365 votos da Câmara
e 52 do Senado. A versão aprovada

foi o substitutivo do deputado Irajá
odrigues
Rodri
rigui (PMDB do Rio Grande do
aprova<
Sul). Com a aprovação
da Reforma
Tributária,
os municípios
i
ípi receberão,
já neste mês de dezembro, Cr$ 100 bi
ihões adicionais do governo federai
decorrentes do aumento da alíquot;
do FPM - Fundo de Participação do
Municípios de 16% para 17%. O vice
governador Orestes Quécia lembrou
que com base na estimativa da União
essa reforma contemplará Estados /
Municípios com repasses adicionai >
da Uniao de Cr$ 7,6 trilhões em 1986.
Desse total, Cr$ 4,2 trilhões são d;
Taxa Rodoviária única, que passa to
da da União para Estados e Municí
pios, que dividirão a arrecadação en
partes iguais. Os Cr$ 3,4 trilhões res
tantes virão do aumento da alíquot;
do FPM e de repasses adicionais do
ISTR - Imposto sobre Serviços d<
Transporte Rodoviário. O vice
governador Orestes Quércia, que ne
gociou a reforma com o governo, afir
mou ser esta uma vitória parcial o
reafirmou sua intensão de lutar por
“ uma reforma profunda e total” .
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Veja, na PAG. 8, a repercursão
O advogado Luis Cesar Amad
da Reforma Tributária nos
Costa, superintendente de
jornais. Na PAG. U, dirigentes
assistência técnica na área, de
municipalista de todo o Brasil
.dífeito da Fundação Faria-Lima
falam sobre a importância da
(Cepam) discute o.
Reforma Tributária para seus
depaupera mento a'as finanças °
municípios e traçam
municipa is eji diminmçqti da v
seus planos
autonamia dos rriunicípiys~nã
para
o
futuro.
E, na PÁG. 6, um
PAG. 7. Pam Luis'('esaf,:i"era,._
indispensável ao regime
economista da Unicamp, ligado à
autoritário que dominou 'ÇQPais ; Frente Municipalista Nacional, o
durante 21 avos reduzir_ó podei’, professor Eduardo Maia, traça
dos m úniciphs parei cSmrmcft' os
um perfil da economia dos
\
a,nseios popvla
municípios brasileiros.
Na PÀG. 7, vocô vai saber a opinião da
dirigentes da Frente Municipalista Nacional
de todo o Brasil sobre os problemas
que o municipalismo enfrenta hoje.

ATOS &F/^QS^e
Já Frente Mu-

nicipaliata Na-

cional, é o e
trevistado a
J? ™ ^ ? I g 2
n o r na ^
f

Desconcentrar

cerLtrãliz.ar os

nhamos condições

F-

te .

constituir um

ado n aliber^ me democrático
pagini,
d S e e n a ju s tig . N a u ^
&
«xpublicamos um“ , - Carlos An

F reX V

C o n s titu in te . j g f T v a a

re fo rm a

fe & S g a S K a s
^

n f r e n t a r a s . P ^ s 0g

do.

