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Governo quer poucas emendas na mensagem 
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iysses toma café durante a reunião do Conselho Político, ladeado por Fernando Henrique (egq.) e Pimenta da Veiga (dir.) 

Falta de quórum atrapalha 
encaminhamento de sugestões 
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Da Sucursal de Brasília 

A ausência da maioria dos senado
res e deputados federais da Câmara e 
do Senado está dificultando o enca
minhamento de emendas ao projeto 
do governo da convocação da Consti
tuinte. É necessário um terço de 
assinaturas do Congresso para que as 
emendas possam ser encaminhadas, 
o que faz com que o presidente da 
comissão mista que aprecia a propos
ta governamental, deputado Flávio 
Bierrembach (PMDB-SP), 45, con
clua: "A consequência é que vamos 
ter poucas emendas''. 

O líder do PDT, deputado Nadyr 
Rossetti, desistiu de buscar apoio ao 
seu projeto de emenda convocando 
eleições diretas para presidente da 
República em 1986. Diante das difi
culdades para obter assinaturas até 
sexta feira, quando se esgota o prazo 
regimental para apresentação de 
emendas ao projeto do governo de 
convocavão <*z Constituinte, Nadyr 
Rossetti anunciou que tentará apre
sentar seu projeto em forma de 
emenda autónoma. 

Bierrembach não se conforma com 
a falta de quórum: "Qsasn está 
comprometido com o esforço de 
renovação não pode ser complacente 
com os desvios de conduta que 
realmente vem ocorrendo no Con
gresso Nacional, como as ausências 
às atividades de plenário. Quando se 
fala em recuperar prerrogativas do 
Congresso, a luta institucional passa 
necessariamente pela afirmação das 
prerrogativas que já existem, entre 
as quais a de comparecer às sessões 
e votar", afirmou. 

Até ontem, só havia sido apresen
tada uma única emenda ao projeto do 
governo, por iniciativa do deputado 
Marcelo Linhares (PDS-CE), que 
deseja que os deputados eleitos para 
a Assembleia Constituinte sejam 
escolhidos pelo voto majoritário. 

Emenda do PT 
O deputado José Genoíno (PT-SP), 

38, afirmou que seu partido deverá 
conseguir assinaturas para garantir 

uma segunda emenda, "pois teve a 
previdência de começar a colhê-las 
há cerca de dois meses, restando 
apenas obter a adesão de mais sete 
ou oito deputados". A proposta do PT 
separa as eleições dos congressistas 
das eleições para a escolha dos 
constituintes e revoga algumas leis 
dos governos anteriores, entre as 
quais a Lei de Segurança Nacional, 
as disposições sobre medidas de 
emergência, a Lei de Greve, e um 
item da Lei de Imprensa que permite 
apreensão de jornais e revistas. 

O senador Itamar Franco 
(PMDB-MG), também disse que vem 
encontrando dificuldade para obter 
apoio a duas proposta de emenda de 
sua autoria. O senador mineiro pre
tende realizar eleição direta para 
escolha de vice-presidente da Repú
blica em 1986 e separar a Assembleia 
Constituinte do Congresso Nacional, 
através de votações distintas. 

O deputado Leur Lomanto (PDS-
BA) também anunciou que já colheu 
assinaturas para seu projeto de 
emenda que propõe um plebiscito 
uacional sobre a adoção do regime 
parlamentarista J* "overno. 

A decisão do Conselho Político do 
governo de vetar as candidaturas 
avulsas à Constituinte provocou in
dignação tanto do relator da comis
são mista, Flávio Bierrembach, co
mo do deputado João Gilberto, um de 
seus principais integrantes. 

Bierrembach disse que a medida 
"cria um certo constrangimento para 
o Congresso Nacional", acrescentan
do: "O Conselho Político do governo 
está fazendo o inverso do que se 
propôs a comissão mista que é 
trabalhar com isenção''. 

João Gilberto, por sua vez, consi
derou "uma pena" essa decisão 
porque ela "agrava o abismo que já 
se verifica entre a sociedade civil e 
as forças políticas". O parlamentar 
gaúcho é o autor da proposta de 
criação de "delegados constitucio
nais", com mandato temporário para 
o exercício exclusivo de mandato 
constituinte. 

Da Sucursal de Brasília 

A Aliança Demo
crática desenvol
verá esforços para 
aprovar, com o mí
nimo possível de 
emendas, a mensa
gem do Executiyo 
propondo a convo
cação da Assem-
bléia Nacional 
Constituinte. Essa 
foi a principal deci
são do Conselho, Po

lítico do governo, reunido ontem sob 
o comando do presidente da Câmara 
dos Deputados, Ulysses Guimarães, 
no exercício da Presidência. 

Segundo Pimenta da Veiga, 38, 
líder do PMDB na Câmara, ao 
sugerir a aprovação da mensagem 
convocando a Constituinte tal como 
foi enviada o governo pretende apro
vá-la o mais rapidamente possível. 
No retorno do presidente José Sarney 
haverá o anúncio dos nomes dã 
comissão que vai elaborar um ante-
projeto de Constituição a ser analisa
do pelos constituintes. 

As candidaturas avulsas à Consti
tuinte — desvinculadas dos partidos 
políticos — foram também analisa
das durante a reunião. Na opinião do 
senador Fernando Henrique Cardoso, 
líder do governo no Congresso, esse 
tipo de participação estimula o indi
vidualismo e não colabora para o 
fortalecimento dos partidos políticos. 
Essa questão não foi, no entanto, 
objeto de decisão, sendo abordada 
apenas em caráter preliminar. 

A forma de funcionamento do 
Congresso após a eleição dos parla
mentares constituintes também foi 
discutida. A proposta de Ulysses de 
se criar uma comissão paralela para 
legislar foi bem aceita e deverá, 
assim que o presidente Sarney retor
nar do Uruguai, ser detalhada, de 
acordo com informação de Carlos 
Chiarelli (RS), líder do PFL no 
Senado. 

• 
Mais • ' informar' 

O Conselho Político decidiu, ainda, 
que a Aliança Democrática acatará 
projeto do líder do PDS no Senado, 
Murilo Badaró (MG), de acabar com 
o dispositivo contido no regimento 
das duas Casas (Câmara e Senado), 
que distribui parte do tempo destina
do aos líderes dos partidos de acordo 
com o número total de vereadores 
que cada um deles possui. A partir da 
aprovação da emenda Badaró, o 
horário será distribuído aos partidos 
de acordo apenas com o número de 
deputados federais de cada agremia
ção. 

Para Chiarelli, que participou.)de 
todos os encontros anteriores»:do 
Conselho Político, presididos por 
Sarney, "o fato do presidente da 
Câmara estar no exercício da Presi
dência da República tornou a discus
são de ontem mais informal. Se 
discute mais e se decide menos", 
ironizou o senador. 

Também participaram do encontro 
o líder do PFL na Câmara, José 
Lourenço (BA), o senador Gastão 
Muller (MT), substituto do líder do 
PMDB no Senado, Humberto Lucena, 
que está doente, e o ministro-chefe, do 
Gabinete Civil da Presidência da 
República, José Hugo Castello Bran
co. 


