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C O R R K I O B R A Z I U K Y S E Brasília, sábado, 6 de julho de 1985 3 

encaminha mensagem aditiva ao Congresso 
pede preferencia para a tramitação e votação da convocação da Constituinte 
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O presidente José Sarney 
corrigiu ontem uma das 
imperfeições técnicas da 
sua emenda de convocação 
da Assembleia Nacional 
Constituinte, enviando ao 
Congresso uma "mensa
gem aditiva" pedindo 
"preferência" para sua 
tramitação e votação. 

O secretário de Imprensa 
da Presidência, Fernando 
César Mesquita, insistiu, 
porém, em reafirmar que a 
emenda do Governo não 
possui incorreções, como 
denunciam as lideranças 
do Congresso, entre as 
quais o presidente da Casa, 
senador José Fragelli. 

— Não houve erro. Na 
verdade, o presidente Sar
ney deixou essa questão pa
ra ser decidida pelo próprio 
Congresso. O Governo en
tendia que os políticos de
veriam pedir preferência 
para a votação da emenda, 
considerada prioritária — 
explicou. 

Um outro assessor da 
Presidência disse, contudo, 
que a falta do pedido de 
preferência foi "um cochi
lo" do Gabinete Civil e do 
assessor especial Célio 
Borja encarregado de redi
gir a emenda. O colabora
dor de Sarney reconheceu 
que o Governo teve que se 
curvar à argumentação do 
presidente do Congresso. 

— Há erros evidentes na 
proposta presidencial — 
dissera, anteontem, o sena
dor José Fragelli, que rece
beu total apoio deste in
fluente assessor do Palácio 
do Planalto. 

Fragelli advertiu a as
sessoria do Presidente pa
ra o fato de que a emenda 
de convocação da Consti
tuinte entraria numa fila — 

MENSAGEM NÇ 343 

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL. 

Com a Mensagem 119.330, de 28 de junho de 1985, 

tive a honra de propor a Vossas Excelências a convocação da As 

semblêia Nacional Constituinte, resgatando, assim, compromisso 

assumido com a Nação pela Aliança Democrática. 

' Dada a urgência de que se reveste a matéria, ve 

nho agora, em aditamento à citada Mensagem, solicitar'seja atrjL 

buído carãter preferencial ao recebimento da Proposta de Emen 

da ã Constituição com ela encaminhada. 

Brasília, em 05 de julho de 1 985. 

atrás de quase uma cente
na de outros projetos — e só 
começaria a tramitar em 
meados de março do próxi
mo ano. 

Com a "mensagem aditi
va", assinada ontem por 
Sarney, a emenda passa a 
ter preferência sobre as de
mais e será lida em plená
rio no início de agosto, após 
o recesso parlamentar, ini
ciando a tramitação ime
diatamente. 

DATA 

Quando à data de instala
ção da Constituinte, previs
ta na emenda para 31 de Ja
neiro de 87 — um dia antes 
da posse do novo Congresso 
— o Governo não pretende 
fazer nenhuma mudança, 
embora o assessor do Pre
sidente reconheça que tam
bém neste ponto houve "co
chilo do Gabinete Civil e 
das lideranças da Aliança 
Democrática". 

— A mensagem original, 
elaborada por Célio Borja, 
previa a data de l» de feve

reiro o que seria correto, 
mas os próprios lideres da 
Aliança pediram para an
tecipar a instalação em um 
dia; agora, está criada a 
polémica, reconheceu o in
formante. 

Oficialmente, o porta-voz 
Fernando César desconhe
ce qualquer Incorreçâo. 
Afirma, contudo, que o 
Congresso é livre para pro
mover as mudanças que 
considerar necessárias: 

— O Presidente enviou 
uma proposta de emenda 
constitucional sujeita às al
terações dos parlamenta
res, através de subemen
das. Esse problema da da
ta pode ser mudado por lá. 

Cogitou-se no Palácio do 
Planalto da ideia de retirar 
a emenda para corrigir de 
uma vez essas imperfei
ções, mas a proposta de 
deixar a decisão para o 
Congresso acabou prevale
cendo: "Achamos que seria 
politicamente melhor não 
retirar a mensagem' 
firmou o assessor da ', 
ciência da República. 
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