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Constituinte renova o time 
Assembleia dá vez a 28 suplentes em 19 meses de trabalho 

Virgílio lavora 

Fábio Lucena 

Israel Pinheiro 

MARBA FURTADO 
Da Editorla de Politica 

Em um ano e sete meses, 
a Assembleia Nacional 
Constituinte teve seu qua
dro de 559 membros per
manentemente alterado. 
Viveu duas reformas mi
nisteriais, reconquistando 
três parlamentares mas 
emprestando outros seis 
para diferentes pastas. Um 
mês e quinze dias depois de 
instalada, começaram as 
primeiras evasões, com a 
p o s s e d e t r ê s 
governadores-constituintes 
e de 12 secretários de Esta
do. Ao longo dos trabalhos, 
ainda, quatro t i tulares 
morreram, e assim que as 
campanhas políticas pelas 
prefeituras tiveram início, 
outros três se licenciaram. 
Como resultado desta in
tensa movimentação, 28 su
plentes ingressarão na his
tória do Brasil, quando as
sinarem a nova Constitui
ção ao lado dos outros 531 
titulares. 

Todas estas alterações 
no quadro original de cons
tituintes não chegaram a 
abalar o processo de elabo
ração da Carta, mas servi
ram para transformar a 
Assembleia em uma caixa 
de ressonância dos movi
mentos da política nacio
nal. Mesmo porque, todas 
as forças políticas estão ali 
representadas pelos seus 
maiores expoentes, ou re
presentando segmentos di
versos. Um dos indicativos 
desta estreita ligação da 
Constituinte com os pode-, 
res externos é o fato de só 
as bancadas do PMDB e do 
PFL terem sofrido substi
tuições desde 1» de feverei
ro do ano passado. Com ex-
ceção do suplente do sena

dor António Farias, do 
PMB pernambucano, que 
assumiu após a morte do ti
tular, todas as demais 
substituições se deram en
tre peemedebistas e pefe-
listas. 

A possibilidade de substi
tuição pelos suplentes favo
receu até a- manobra políti
ca assumida pelo governa
dor de Minas Gerais, New
ton Cardoso, para assegu
rar a vitória em plenário do 
sistema presidencialista. 
Três suplentes da bancada 
mineira do PMDB ocupa
vam as vagas de titulares 
desde o dia' 16 de março, 
quando o governador mon
tou seu secretariado no
meando três constituintes 
para diferentes pastas. Is
rael Pinheiro Filho, Paulo 
Almada e Sérgio Naya, no 
entando, tiveram que aban
donar seus postos em 5 de 
novembro, para que as vo
tações do sistema de Go
verno ganhassem mais três 
pontos a favor do presiden
cialismo. Passada esta fa
se, já em maio deste ano, 
os secretários voltaram a 
Minas e as vagas foram 
reassumidas pelos suplen
tes. 

A Constituinte sofreu 
também os reflexos de 
duas reformas ministe
riais. Voltaram aos qua
dros da bancada do P F L os 
titulares Marco Maciel e 
Jorge Bornhausen, que até 
abril e outubro do ano pas
sado, respectivamente, ti
nham suas vagas ocupadas 
pelos senadores Nivaldo 
Machado e Ivan Bonato. No 
mesmo mês de outubro, no 
entanto, os peemedebistas 
Prisco Viana e Borges da 
Silveira e o pefelísta Hugo 
Napoleão foram nomeados 
para os ministérios da Ha

bitação e Urbanismo, da 
Saúde e da Educação. 

No mês passado, outra 
reforma no Ministério de 
Sarney convocou para titu
lares que já ocupavam se
cretarias de Estado, Leo
poldo Bessone (Reforma 
Agrária) e Ralph Biasi 
(Ciência e Tecnologia). No 
loteamento de cargos, a 
Constituinte sofreu ainda 
mais uma baixa, com o de
putado Roberto Cardoso 
Alves passando a ministro 
da Indústria e doComércio, 
e recuperou o ex-líder do 
PMDB na Câmara, Luiz 
Henrique. 

As baixas na Constituinte 
começaram em 15 de mar
ço do ano passado com a 
posse dos governadores e 
senadores Hélio Gueiros 
(PA), Marcelo Miranda 
(MS) e Álvaro Dias (PR). 
Em seguida, foi convocada 
grande parte dos 12 parla
mentares que hoje ocupam 
secretarias de Estado. Ao 
longo dos trabalhos da As
sembleia, ainda, quatro 
perdas por morte obriga
ram à efetivação de suplen
tes pela vacância dos car
gos. Em junho do ano pas
sado faleceu o senador Fá
bio Lucena, o que possibili
tou a ascensão do 2" suplen
te Áureo Melo; em agosto, 
com a morte do deputado 
Alair Ferreira, assume 
Nelson Sabrá; em abril des
te ano o senador António 
Faris morre e seu suplente, 
Ney Maranhão, ocupa a va
ga; dois meses depois, fale
ce o senador Virgílio Távo
ra, assume Afonso Sancho. 

A ascensão de Áureo Me
lo caracteriza uma das cu
riosidades das mudanças 
nos quadros da Constituin
te. Ele era 2" suplente 
quando Fábio Lucena ain

da ostentava dois manda
tos. Uma destas vagas foi 
assumida pelo l» suplente, 
senador Leopoldo Peres. 
Melo ocupou então a Ia su-
plência dos dois senadores. 
Com a morte de Lucena, 
chegou a titular e o Estado 
do Amazonas passou a figu
rar como a unidade que 
tem somente um senador 
eleito como titular. Na épo
ca, uma destas vagas era 
disputada pelo governador 
Gilberto Mestrinho, que 
pretendia provocar outra 
eleição para preencher um 
dos mandatos de Lucena. 

Em junho do ano passado 
outro fato politico afastou 
da Constituinte o deputado 
Expedito Júnior. O TRE de 
Rondõnia, a seu pedido, ha
via revisto impugnações de 
algumas urnas que lhe tira
vam votos para a vaga de 
titular. Depois de ganhar o 
processo, o suplente Arnal
do Martins, que hoje ocupa 
a vaga, entrou com outra li
minar reclamando dois re
sultados e o Tribunal defe
riu seu pedido. 

Depois de muitas mudan
ças, a Constituinte chegou 
aos limites dos prazos das 
campanhas políticas para 
as eleições municipais. 
Com muitos "prefeiturá-
veis" em seus quadros, a 
Assembleia mais uma vez 
sofreu baixas, como as dos 
deputados António Britto 
(PMDB/RS) e Percival 
Muniz (PMDB/MT), que 
preferiram deixar o final 
dos trabalhos para seus su
plentes e investir nas cam
panhas. Também o deputa
do Edivaldo Holanda, que 
havia substituído Sarney 
Filho, deixou a vaga para o 
segundo suplente e partiu 
para o Maranhão 

QUEM SAIU, QUEM ENTROU 
Março/87 — senador Leo
poldo Peres (PMDB/AM) 
assume uma das vagas do 
senador Fábio Lucena: 
16/03/87 — senador João 
Menezes (PMDB/PA) as
sume a vaga do senador 
Hélio Gueiros (governa
dor do Pará) ; 
— senador Mendes Cana-
le (PMDB/MS) assume a 
vaga do senador Marcelo 
Miranda (governador do 
Mato Grosso do Sul); 
— senador Leite Chaves 
(PMDB/PR) assume a 
vaga do senador Álvaro 
Dias (governador do Pa
raná); 
— deputado Israel Pinhei
ro Filho (PMDB/MG) as
sume a vaga do deputado 
Luiz Leal (secretário de 
Estado); 
— deputado Sérgio Naya 
(PMDB/MG) assume a 
vaga do deputado Gil Cé
sar (secretário de Esta
do); 
— deputado Paulo Alma
da (PMDB/MG) assume 
a vaga do deputado Leo
poldo Bessone (secretário 
de Estado e, atualmente, 
ministro da Reforma 
Agrária); 
— deputado Hélio Rosas 
(PMDB/SP) assume a 
vaga do deputado Tidei 
de Lima (secretário de 
Estado); 
— deputado Michel Te
mer (PMDB/SP) assume 
a vaga da deputada Bete 
Mendes (secretária de 
Estado). 
30/04/87 — senador Mar
co Maciel ( P F L / P E ) 
reassume sua vaga até 
então ocupada pelo su
plente, senador Nivaldo 
Machado. 
03/06/87 — deputado Tito 
Costa (PMDB/SP) assu
me a vaga do deputado 
Ralph Biasi (secretário 
de Estado e, atualmente, 
ministro da Ciência e 
Tecnologia). 
05/06/87 — deputado Ar-
n a l d o M a r t i n s 
(PMDB/RO) passa a ser 

Ney Maranhão 
titular no lugar do depu
tado Expedito Júnior, 
transformado em 1" su
plente. 
Junho/87 — senador Áu
reo Melo (PMDB/AM) 
assume a vaga deixada 
pela morte do senador 
F á b i o L u c e n a , e m 
15/06/87. 
08/09/87 — deputado Nel
son Sabrá (PFL/RJ) as
sume a vaga deixada pela 
morte do deputado Alair 
Ferreira, em 03/08/87. 
08/10/87 — senador Jorge 
Bornhausen (PFL/SC) 
reassume sya vaga até 
então ocupada pelo sena
dor Ivan Bonato. 
27/10/87 — deputado Mi-
r a l d o G o m e s 
(PMDB/BA) assume a 
vaga do deputado Prisco 
Viana (ministro da Habi
tação e Urbanismo); 
— deputado Oswaldo Tre-
visan (PMDB/PR) assu
me a vaga do deputado 
Borges da Silveira (mi
nistro da Saúde). 
— deputado Geovah Ama
rante (PMDB/SC) assu
me a vaga do deputado 
Luiz Henrique (ministro 
da Ciência e Tecnologia). 
03/11/87 — senador Álva
ro Pacheco (PFL/PI) as
sume a vaga do senador 
Hugo Napoleão (ministro 
da Educação). 
05/11/87 — deputado Luiz 
Leal (PMDB/MG) reas
sume sua vaga ocupada 

Mendes fjanaie 
por Israel Pinheiro Filho; 
— deputado Gil César 
(PMDB/MG) reassume a 
vaga ocupada por Sérgio 
Naya; 
— deputado Leopoldo 
Bessone (PMDB/MG) 
reassume a vaga ocupada 
por Paulo Almada. Os 
três titulares voltam com 
a missão temporária de 
garantir votos ao sistema 
presidencialista de Go
verno. 
21/01/88 — deputado Jor
ge Medauar (PMDB/BA) 
assume a vaga do deputa
do Jutahy Júnior (secre
tário de Estado). 
19/04/88 — senador Ney 
Maranhão (PMDB/PE) 
assume a vaga deixada 
pela morte do senador 
António F a r i a s , e m 
13/04/88. 
02/05/88 — deputado Is
rae l P i n h e i r o F i l h o 
(PMDB/MG) reassume a 
vaga do deputado Luiz 
Leal (secretário de Esta
do). 
05/05/88 — deputado Edi-
v a l d o H o l a n d a 
(PFL/MA) assume a va
ga do deputado Sarney 
Filho (secretário de Esta
do). 
07/06/88 — senador Afon
so Sancho (PDS/CE) as
sume a vaga deixada pela 
morte do senador Virgílio 
Távora, em 03/06/88. 
11/07/88 — deputado José 
Yunes (PMDB/SP) assu

me a vaga do deputado 
Roberto Rollemberg (se
cretário de Estado). 
14/07/88 — deputado Itu-
r i v a l N a s c i m e n t o 
(PMDB/GO) assume a 
vaga do deputado Fer
nando Cunha (secretário 
de Estado). 
02/08/88 — deputado Nor-
b e r t o S c h w a n t e s 
(PMDB/MT) assume a 
vaga do deputado Perci
val Muniz, licenciado até 
30/11/88 em função de 
campanha eleitoral. 
18/08/88 — deputado Sér
gio Naya (PMDB/MG) 
volta a assumir a vaga do 
deputado Gil César. 
— deputado Paulo Alma
da (PMDB/MG) reassu
me a vaga de Leopoldo 
Bessone (ministro da Re
forma Agrária); 
— deputado Luiz Henri
que (PMDB/SC) reassu
me sua vaga ocupada pe
lo suplente Geovah Ama
rante; 
— deputado Francisco 
Dias (PMDB/SP) assu
me a vaga do deputado 
Roberto Cardoso Alves 
(ministro da Indústria e 
doomércio). 
22/08/88 — deputado 
M a u r o F e c u r y 
(PFL/MA) assume, no 
lugar de Edivaldo Holan
da ( l i c e n c i a d o a t é 
19/12/88 em função de 
campanha eleitoral) a va
ga de Sarney Filho. 
25/08/88 — deputado Ro
s á r i o C o n g r o N e t o 
(PMDB/MS) assume a 
vaga do deputado Valter 
Pereira (secretário de 
Estado). 
29/08/88 — deputado Alci-
d e s S a l d a n h a 
(PMDB/RS) assume a 
vaga do deputado António 
Britto, licenciado até 
19/12/88 em função de 
campanha eleitoral. 
06/09/88 — deputado Fa-
d a h S c a f f G a t t a s 
(PMDB/MS) assume a 
vaga do deputado Ruben 
Figueiró (secretário de 
Estado). 


