
Emendas tem hoje 
to ^oseuidtimoaia 
( ,f\f0'' Termina hoje o prazo de apresentação de emendas à 
l ¥)> p ropos t a do governo convocando a Constitituinte. 

Durante todo o dia de ontem. circulavam pelo Congresso 
parlamentares e funcionários recolhendo assinaturas 

; para o encaminhamento de emendas, que devem ser subs-
; critas por, no mínimo, 1(50 deputados e 2.'! senadores. 

Pe r s i s t i a , entretanto, a dificuldade para a obtenção 
daquele número, diante do esvaziamento do Congresso. 

O deputado Alberto Goldmann (PCB/S P) desistiu de 
apresentar emenda tratando da representatividade por 
Estado, e optou por entregá-la informalmente ao relator 

; da comissão mista que examina a matéria, deputado 
\ Flávio Bierrembach (PMDB/SP). Segundo informou, 

anteontem, conseguiu a assinatura de apenas õ sena
dores, e não havia número suficiente de parlamentares 

; para o cumprimento da exigência de apoiamento. 
Já o deputado Albérico Cordeiro (sem partido, AL). 

tinha a expectativa de atingir o número de assinaturas 
para a sua proposta, que prevê inelegibilidade para os 

' ocupantes de cargos executivos que não se desincom-
: patibilizarem até o próximo dia 31 de dezembro. Cordeiro 
1 enfrentou um problema nessa tarefa: um dos deputados 

que iria subscrever sua emenda recebeu um telefonema 
de um prefeito da sua região eleitoral que pretende con-

; correr , condenando a proposta. O deputado, então, 
: recuou. 

Além de 60 deputados federais e três senadores. São 
Paulo poderá enviar mais vinte representantes à Assem
bleia Nacional Constituinte, eleitos pelo voto avulso e 
sem filiação partidária, caso seja aprovada subemenda 
apresentada ontem pelo deputado Manoel Costa 
(PMDB-MG) à proposta de emenda constitucional do 
governo atribuindo poderes constituintes ao Congresso 
a ser eleito em 86. 

A proposição tem o apoio do relator da emenda do 
; Governo. o deputado Flávio Bierrembach. do governador 

Franco Montoro e o reconhecimento, por parte do novo 
' consuitor-geral da República, Paulo Brossard, de que 

vem ao encontro de parte considerável da sociedade civil. 
insatisfeita com a atuação dos congressistas. 
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