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— A tentativa do 

PDT de conseguir 183 assinatu
ras — um terço dos congressis
tas — para legitimar uma sube
menda à proposta de convoca
ção da Constituinte e conseguir 
a aprovação de eleições diretas 
para Presidente em 86 resultou 
numa fracassada articulação 
política. 

Uma assessora.do PDT in
formou que a retirada de assi
naturas só começou depois que 

„ e Deputado Walmor de Luca 
•(PMDB-SC), vice-líder do par
tido, viu a lista e copiou os 
nomes dos pemedebistas, le-
vaado-os ao líder Pimenta da 
Veiga. 

— Vários deputados me co-
jnranicaram que assinaram a hs-
• ía inadvertidamente — confir-

•\inou Pimenta. Ele havia reco-' 
rRendado à bancada que não 
t assinasse a subemenda, pois a 
* Considera "uma tentativa de 

golpe de Estado". 
O líder do PDT na Câmara, 

Deputado Nadyr Rosseti, já 
reconheceu que dificilmente 
completará as assinaturas ne
cessárias à apresentação da su
bemenda —160 deputados e 23 
senadores (o partido consepiu 
148 na Câmara e 12 no Sena
do). Mas já anunciou que após 
o prazo legal vai tentar a apre
sentação de uma emenda autó
noma, com o mesmo teor^ jun
to com o lançamento de uma 
campanha popular. 

Duante todo o dia, foi gran
de a movimentação pelos cor
redores do Congresso para o 
recolhimento de assinaturas. 
Se no início, o clima era de 
euforia, no meio da tarde co
meçou a derrocada: o Depu
tado Arthur Virgílio Neto 
(PMDB-AM), depois de assi
nar o documento ligou para 
Rosseti pedindo o cancelamen
to de sua decisão. O Senador 
Nivaldo Machado (PFL-PE) e 
os Deputados Luiz Guedes 
(MG), Raul Ferraz (BA), Má
rio Frota (AM), José Mendon
ça de Moraes (MG) e Rosildo 
Maidoner (SC) fizeram o mes
mo. O argumento de todos foi 
um só: assinaram sem saber 
exatamente com que se esta
vam comprometendo. 

— É de praxe, realmente, 
que a gente dê apoiamento a 
todas as emendas — descul-
pou-se Arthur Virgílio. 

O Deputado João Gilberto 
(PMDB-RS), integrante da co
missão mista da Constituinte, 
quer que a futura Constituição 
seja ratificada pelo povo atra
vés de um plebiscito a ser reali
zado 180 dias após a sua pro
mulgação, para que seja real
mente fruto da vontade po
pular. 
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Alegando que não irá apre
sentar a ideia sob a forma de 
emenda, e sim de "sugestão 
para ser debatida" o parlamen
tar gaúcho deseja também que 
o povo se manifeste — em 
plebiscito que coincida com a 
eleição para a Assembleia 
Constituinte — sobre a situa
ção dos atuais senadores que 
têm mandato até 1990, respon
dendo se eles poderão ou não 
exercer funções constituintes. 

Embora o prazo para apre
sentação das emendas à mensa
gem presidencial se esgote ho
je, até ontem apenas três ha
viam sido recebidas pela comis
são mista: uma, do deputado 
Marcelo Linhares (PDS-CEV 
outra, do Deputado Leur Lo-
manto (PDS-BA) e a última, 
da bancada do PT, que propôs 
a antecipação da Constituinte 
para março de 1986 e a convo
cação, em dezembro de 85, de 
eleições para comissões cônsul- / 
tivas municipais. . / 
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