
J ^ T ^ J ^ V ^ "•^"sj^r^r^^^i *w **z&^^i 

>OLÍTICA 

f coww WHUWmr 

Vai apresentar subemenda ipara reduzir 
A bancada do PDT na Câmara 

anunciou ontem que vai apresen
tar subemenda à proposta de con
vocação da Constituinte reduzin
do para dois anos o mandato do 
presidente José Sarney e fazendo 
coincidir a eleição direta do futu
ro chefe de Estado com o pleito 
para a escolha dos novos congres
sistas e constituintes. Os pedetis-
tas apresentaram um texto provi
sório da submenda, que ainda se
rá discutido com o lider do parti
do, o governador Leonel Brizola. 

O prazo para apresentação de 
submendas à proposta do Gover
no começou ontem e vai até o dia 
16. A julgar pelo primeiro dia, as 
subemendas poderão dar pretex
to para uma radical mudança no 
-sistema eleitoral, inclusive quan
to à forma de escolha dos consti
tuintes. 
" "Porpostas n-ao formalizadas, 
como a que partiu do governador 
Franco Montoro, chegam a ino
var ao preconizarem a eleição si
multânea de deputados, senado
res e 105 delegados que deverão 
funcionar exclusivamente como 
constituintes. 

DUAS ELEIÇÕES 

Montoro, que, como governar 
dor não pode apresentar sube
menda, mas tem condições de 
encaminhá-la através de um dos 
deputados de seu grupo, chamou 
ontem a Sâo Paulo o relator da 
Comissão do Congresso, deputa
do Flávio Bierrembach, para 
conversar sobre sua tese. 

Bierrembach, que já tem au
diência marcada com Montoro 
para hoje às 10 horas, no Palácio 
Bandeirante, disse ontem aos jor
nalistas que via com bons olhos a 
tese de seu governador, porque 

, ela atenderia a alguns segmentos 
do Congresso, que querem uma 

, Constituinte independente dos 
congressistas a serem eleitos em 
1986. 

O relator manifestou também 
"simpatia pelas propostas do de
putado João Gilberto (PMDB-
RS), que quer o candidato avulso, 
ou seja, sem partido, e do deputa
do Pedro Collin (PFL-SC), que 
defende a separação das eleições 
de 1986, de forma a que as de go
vernadores se realizem em se
tembro e dos congressistas e/ou 
constituintes em novembro. 

VOTO MAJORITÁRIO 

A subemenda que vem galvani
zando a maior atenção dos con
gressistas, entretanto, è a do de
putado Marcelo Linhares (PDS-
CE), que torna majoritária, e não 
mais proporcional, a eleição para 
a Câmara, uma vez que, por ela, 
só seriam eleitos os mais vota
dos. 

Com isto, os partidos pratica
mente desapareceriam também, 
porque suas legendas não mais 
serviriam de abrigo para a elei
ção de deputados menos votados, 
que têm seus votos compensados 
pelas votações maiores de seufs 
companheiros de sigla. 

Se a emenda Linhares prevale
cer, por exemplo, deputados que; 
tiverem votações gigantescas — 
como Agnaldo Timóteo, que obte
ve mais de 500 mil sufrágios, e 
elegeu consigo quatro deputados 
do PDT, seu antigo partido, que 
sem a sua sobra não chegariam à 
Câmârá '— não poderão transfe
rir os votos. 

DUAS CLASSES 
Já a proposta do governador 

Franco Montoro está encontran
do resistências em muitas con-
gressitas pelo potencial de confu
são e dicotomia que ela poderá 
provocar, uma vez que estabele
ceria dois tipos de constituintes 
— os deputados e senadores de 
um lado, e os delegados de outro. 

Pergunta-se quem teria direito 
de elaborar a Nova Constituição, 
os deputados e senadores ou os 
delegados ou os três ao mesmo 
tempo. Se for atendida a primei
ra premissa, não se justificaria a 
figura dos delegados, e se atendi
da a segunda, os senadores e de
putados se sentiriam discrimina
dos. 

A bancada do PDT, que liberou 
um texto provisório, uma vez que: 
ainda não tratou do assunto com 
sèu líder Leonel Brizola, anun
ciou várias propostas, que porpi-
ciem a coincidência de mandatos 
do futuro presidente da Repúbli
ca com os contituintes. 

Finalmente o deputado Leur 
Lomanto (PDS-BA), segundo se
cretário da Câmara, anunciou a 
apresentação de um submenda 
convocando um plebiscito nacio
nal para verificar se o eleitorado 
concorda ou não com a implanta
ção do parlamentarismo, como 
vem sendo defendido por algunas 
setores. 

Pré-constituinte começa já 
A Comissão Especial da Câma

ra que vai recolher subsídios da 
sociedade para a Constituinte de
verá Instalar-se Já na próxima se
mana, provavelmente na quinta-
felra, para aproveitar o clima da 
campanha eleitoral. 

O deputado Alencar Furtado 
(PMDB-PR), principal artlcula-
dor da Comissão, já quer que ela 
comece a percorrer o país para 
não apenas divulgar a Constituin
te como tamb.em debater com os 
segmentos da sociedade suas rei
vindicações para o novo texto 
constitucional. 

Ele ontem procurou os líderes 
partidários para acertar os re
presentantes de cada partido, 
que serão Indicados de acordo 
com os critérios de proporcionali
dade, mas assegurando a partici
pação de pelo menos um membro 
dos novos partidos registrados no 
XSE e que tenham representação 
no Congresso. 

33 MEMBROS 

Segundo os cálculos iniciais, a 
.Comissão deverá ser integrada 
de 33 membros, sendo em 
princípio todos deputados, e cria
da mediante uma representação 
das lideranças partidárias e uma 
ratificação do presidente da Câ
mara, Ulysses Guimarães, sem 
necessidade de ser submetida a 
plenário. 

Alencar Furtado fez questão de 
distinguir a Comissão da Câmara 
da chamada Comissão Afonso 
Arlnos, criada pelo Governo e 
destinada segundo o deputado pa

ranaense, a Impor um texto cona-
tituclonal .a Assembleia Nacio
nal Constituinte, sem qualquer ti
po de consulta .a sociedade. 

Já a Comissão da Câmara, co
mo enfatiza Alencar, deverá 
voltar-se para o debate com os 
sindicatos, os representantes da 
agricultura, do comércio, do em-
presariado e da Imprensa, para 
recolher sugestões que servirão ' 
depois como base de compromis
so dos candidatos à Assembleia 
Constituinte. 

— Os Constituintes ficarão as-
sim comprometidos com cada 
um do grupo social que o apoiou 
para redigir um texto de Consti
tuição que se afine com a real 
vontade da Nação — explicou o 
deputado paranaense, que se re
velou preocupado com as últimas 
declarações do jurista Afonso 
Arlnos, virtualmente designado 
para presidir a comissão do Go
verno. 

Segundo Alencar, "o sr. Afonso 
Arlnos pretende Impingir uma 
Constituição à Constituinte, atra
vés de seu anunciado anteproje-
to, que já escolheu Inclusive a for
ma de Governo, antes mesmo que 
a pr.oprta composição da comis
são governamental, para não fa
lar da Constituinte, fosse conheci
da". 

O deputado referla-se à decla
ração recente de Arlnos, segundo 
a qual a maioria da Comissão de 
Governo é decididamente favorá
vel à restauração do parlamenta
rismo no Brasil, por ser este 
melhor sistema do Governo'' 
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