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Da Sucursal de Brasília 

Terminou ontem 
o prazo para o en

caminhamento de 
/emendas à comis
são mista que exa
mina a proposta do 

. Aí, Executivo convo-
HW^ cando a Assembleia 

^Nacional Consti
tuinte. A desvincu
lação entre os tra
balhos dos deputa
dos constituintes e 

a atividade legislativa foi proposta 
por Djalma Bom (PT-SP), Nelson 
Marchezan (PDS-RS), Hermes Za-
netti (PMDB-RS), Floriceno Paixão 
(PDT-RS) e Domingos Leonelli 
(PMDB-BA). Foram apresentadas 
quinze propostas e muitos parlamen
tares não encaminharam sugestões 
por não encontrarem apoio de 160 
deputados e 24 de senadores — 
mínimo necessário para o seu enca
minhamento. 

Entre os que não conseguiram esse 
coeficiente de apoio encontra-se a 
direção do PMDB que, através de seu 
presidente, Ulysses Guimarães, que 
também preside a Câmara, anunciou 
a elaboração de duas emendas. Uma 

FOLHA rar maior proporcionalidade na re-
ntação dos Estados mais popu-

: Mudara deSInlodmmpulicipar 

criar uma "comissão legis-
idora", para cumprir as funções do 

Congresso no período de funciona
mento da Constituinte, e outra visava 
transformar em maioria simples o 
quórum exigido para aprovação de 
matérias em segundo turno de vota
ção. 

Também o líder do PDT na Cama
rá, Nadir Rosseti, não conseguiu 

Rotaetti nfto conseguiu apresentar 

apoio suficiente para apresentar siia 
proposta de eleições diretas para a 
Presidência da República a 15 de 
novembro do próximo ano. 

Delegados constitucionais 
Uma das propostas, de Manoel 

Costa Jr. (PMDB-MG), estabelece a 
participação de delegados constituci
onais, cujo mandato se restringiria à 
Constituinte, como forma de assegu-

Nenhuma proposta aborda o caso 
dos senadores eleitos em 1962 (um 
terço do Senado) e cuja participação 
na Constituinte é questionada, já que 
não foram eleitos com essa finalida
de. Quem pretendeu fazê-lo foi o 
deputado Stélio Dias (PFL-ES), pro
pondo emenda que veda a participa
ção desses parlamentares na Assem
bleia Constituinte. No entanto, a 
funcionária contratada por Dias para 
colher assinaturas junto aos gabine
tes dos deputados e senadores desa
pareceu ontem à tarde, frustrando 
qualquer possibilidade de apresenta
ção da emenda. O relator da comis
são mista que examinará a proposta 
da Constituinte, deputado Flávio 
Bierrembach (PMDB-SP), 45, lamen
tou a não inclusão da proposta, 
declarando que tem ponto de vista 
semelhante ao de Stélio Dias. 
- A emenda apresentada pelo petista 

Djalma Bom revoga ainda o chama
do "entulho autoritário" — como Lei 
de Greve, Lei de Segurança Nacional 
e Lei de Imprensa — e antecipa a 
eleição da Constituinte para 1° de 
março de 1966, cujos deputados 
seriam empossados a 21 de abril 
seguinte. 

Eleição de vice-presidente está entre as propostas 
Do Sucursal de Brasília 

Antecipação da eleição da Consti
tuinte, inclusão de delegados consti
tucionais, escolha de um vice-presi
dente da República: esse é o teor de 
algumas das quinze emendas apre
sentadas à comissão mista que exa
mina a proposta de convocação da 
Constituinte de autoria do Executivo. 

A primeira das propostas foi feita 
pelo deputado Marcelo Linhares 
(PDS—CE). Sua principal sugestão é 
a de que os deputados eleitos para a 
Assembleia Nacional Constituinte o 
sejam pelo voto majoritário e não 
pelo voto proporcional, como ocorre 
atualmente. teso significa que serão 
escolhidos os mais votados e seus 
votos não serão repassados para 
eleger outros da mesma legenda. O 
relator Flávio Bierrembach acha 
"ótimo" discutir esse assunto. 

O PT apresentou projeto substituti
vo através de seu líder na Câmara, 
Djalma Bom. Convoca a eleição da 
Constituinte para Io de março de 1986 
e estabelece que a posse dos eleitos 
será a 21 de abril do mesmo ano, 
separando o funcionamento da As
sembleia das atividades do Congres
so Nacional. Também revoga as 
chamadas "leis do arbítrio", como 
Lei de Greve, Lei de Segurança 
Nacional e Lei de Imprensa. 

Plebiscito 
A realização de um plebiscito 

nacional na mesma data da eleição 
da Constituinte, perguntando ao elei
tor se é a favor da restauração do 
regime parlamentarista de governo, 
foi proposta pelo deputado Leur 
Lomanto (PDS-BA). Flávio Bier
rembach é "doutrinariamente" pre
sidencialista mas admite "teorica
mente" a ideia do plebiscito. 

O deputado Gerson Peres (PDS-
PA) deseja que, com a instalação da 
Assembleia Nacional Constituinte, 
sejam extintos os partidos políticos, e 
quer ainda que, após a aprovação da 
nova Carta e antes da sua promulga
ção, o texto seja submetido a um 
plebiscito sobre as questões que, 
embora rejeitadas, tenham recebido 
o voto a favor de, no mínimo, uma 
terça parte dos membros da Assem
bleia Constituinte. 

O projeto substitutivo dê autoria do 
deputado Floriceno Paixão (PDT-
RS) faculta às associações civis e 
sindicais ou suas coligações registro 
de candidatos à Constituinte em 
número não superior ao dos partidos. 
Propõe antecipação da Constituinte 
(eleição a 26 de maio de 19B6 e 
instalação a 1° de julho) e referen
dum popular para aprovação ou 
rejeição da nova Carta. 

Bierrembach apoia, em princípio, a 
tese de delegados constitucionais, 
com mandato transitório e limitado à 
redação no novo texto constitucional. 

Já a emenda do deputado Pedro 
Colin (PFL-SC) separa as datas da 
eleição dos membros da Constituinte 
da que escolherá os governadores, a 
15 de novembro de 1986. A primeira 
ocorreria a 6 de setembro do próximo 
ano. O deputado frenttsta teme "a 
influência do poder económico" na 
escolha dos constituintes, através da 
forte atração que decorreria da 
escolha simultânea de governadores 
e parlamentares. O relator da comis
são mista inclina-se por um julga
mento favorável. 

Separaçfto da Constituinte 
A emenda de Nelson Marchezan 
(PDS-RS), baseada em anteprojeto 
elaborado pela seção gaúcha da 
Ordem dos Advogados do Brasil, 

sugere uma Constituinte específica, 
eleita a 1° de junho de 1986, separada 
do Congresso Nacional. A instalação 
ocorreria a 6 de julho seguinte. Victor 
Faccione (PDS-RS) deseja a criação 
de vagas à Constituinte para candi
datos avulsos, representando sindica
tos e associações civis. Também 
assegura aos prefeitos de capitais e 
aos governadores o direito dê voz e 
voto na Assembleia. O Conselho 
Político do governo já se manifestou 
contrário à ideia da candidatura 
avulsa, mas Bierrembach admite 
examiná-la. 

O deputado Domingos Leonelli 
(PMDB-BA) também visa assegurar 
especificidade à Constituinte, nos 
termos defendidos pelo jurista Ray-
mundo Faoro, citado na justificação 
da proposta. Pretende que os consti
tuintes exerçam, suplementarmente, 
funções legislativas ordinárias e de
termina que os trabalhos da Assem
bleia "serão regulados pelo regimen
to comum do Congresso Nacional". 

Flávio Bierrembach entende que a 
Constituinte é soberana para prover o 
próprio regimento de disposições 
sobre suas atividades. 

Proporcionalidade 
A emenda do deputado Manoel 

Costa Jr. (PMDB-MG) propõe a 
participação na Constituinte de dele
gados constitucionais, escolhidos 
numa proporção que conferiria ao 
Estado de São Paulo mais vinte 
representantes na Assembleia. Os 
Estados menos populosos e os Terri
tórios teriam apenas um represen
tante, por cada unidade. 

A proposta agrada ao relator da 
comissão mista, inclusive quanto à 
distribuição do número de delegados 
parlamentares por unidade da Fede

ração. O Conselho Político do gover
no, no entanto, é contra a proposta. 

Jorge Uequed (PMDB-RS) preten
de que seja concedida anistia ampla, 
geral e irrestrita a todos os punidos 
pela legislação dos governos milita
res em decorrência de atos de 
motivação política. 

Trata-se de projeto pelo qual há 
muito se bate o parlamentar gaúcho, 
aparentemente sem vínculo com o 
tema em debate mas com justificati
va bem elaborada para tentar uma 
carona no bonde da convocação da 
Assembleia Nacional Constituinte. 

Bierrembach tem posição favorá
vel à anistia ampla mas submeterá a 
ideia de vinculação do tema à 
Constituinte à consideração dos 
membros da comissão mista. 

Pré-Constituinte 
Um período pré-Constituinte entre 

a data de promulgação da emenda e 
1° de fevereiro de 1987 — para que na 
câmaras municipais, assembleias le
gislativas, Câmara dos Deputados e 
Senado sejam criadas comissões 
pré-Constituintes permanentes — é a 
proposta do líder do PDT, Nadir 
Rosseti. 

O senador Itamar Franco 
(PMDB-MG) propõe que, juntamente 
com a eleição da futura Assembleia 
Nacional Constituinte, seja eleito um 
vice-presidente da República, para 
completar o período de governo do 
presidente Sarney. Outro projeto de 
Itamar pretende dar especificidade à 
Constituinte, separando a escolha dos 
futuros congressistas da dos futuros 
constituintes. Os primeiros teriam o 
mandato legislativo ordinário e os 
segundos limitar-se-iam à elaboração 
da nova Carta, extinguindo-se seu 
exercício ao final da mesma ou após 
um ano. 

Comissão constitucional será 
divulgada segunda por Sarney 

Plenário apresentará sugestão à 
Constituinte em Brasília dia 20 

Da Sucursal de Brasília 
O ministro-chefe do Gabinete Civil, 

José Hugo Castelo Branco, informou 
ontem que na próxima segunda-feira 
o presidente José Sarney divulgará 
os cinquenta nomes que compõem a 
Comissão Provisória de Estudos 
Constitucionais, presidida pelo juris
ta Afonso Arinos de Mello Franco. 
Pelo decreto que a criou, a comissão 
deve ser instalada até o dia 20 de 
agosto, terça-feira próxima, e funci
onar durante dez meses. 

O presidente José Sarney recebeu 
três listas de nomes para constituir a 
Comissão: a primeira, feita por 
Tancredo Neves, pai da ideia; a 
segunda do jurista Afonso Arinos e 
outra, ampliada, com origem no 
Ministério da Justiça, do ministro 
Fernando Lyra. Sabe-se que a lista 
do professor Afonso Arinos — já 

^entregue a Sarney — possui 25 
i pomes, exclusivamente de juristas, 
7 como Paulo Brossard e Josaphat 

Marinho. Arinos baseou-se num cri
tério regional para selecionar os 
advogados e sugeriu o nome de 
Brossard para vice-presidente da 
Comissão. 

Além das três listas, o presidente 
Sarney queixa-se de receber outras 
indicações por parte de políticos e 
amigos. Recentemente, o presidente 
da República abriu uma pasta e 
mostrou-a a um amigo: dentro dela 
haviam folhas contendo centenas de 
indicações para a comissão. 

Ontem, apesar do anúncio do mi
nistro José Hugo Castelo Branco, o 
ministro Fernando Lyra não sabia 
informar quando se faria a divulga
ção dos nomes. Por isso, ainda não 
havia determinado os preparativos 
para a solenidade de instalação, que 
deverá ocorrer no Gabinete Civil. O 
secretário-executivo da Comissão, 
jornalista Mauro Santayana, também 
nada sabia informar sobre o assunto 
no final da tarde, mesmo tendo 
despachado com o presidente Sarney. 

O coronel Luis Alencar Araripe, 
diretor da Polícia Federal e assessor 
do professor Afonso Arinos, reconhe
ce o atraso nas providências em 
relação à comissão. Ele esteve na 
semana passada com Arinos, mas 
este também não sabia quando o 
Planalto divulgará os nomes da 
Comissão que presidirá. 

Da Redação da Folha e da Reportagem 
Local 

O Plenário Pró-Participação Popu
lar na Constituinte irá à Brasília, no 
próximo dia 20, para apresentar sua 
proposta de emenda ao projeto de 
convocação da Assembleia Nacional 
Constituinte, enviado ao Congresso 
pelo Executivo. Os representantes do 
Plenário já têm audiência marcada 
com os presidentes da Câmara e do 
Senado, deputado Ulysses Guimarães 
e senador José Fragelli. A audiência 
com o presidente José Sarney ainda 
não foi confirmada. No entanto, por 
não ter conseguido os dois terços de 
assinaturas no Congresso, necessári
os à sua apresentação à comissão 
mista do Congresso, a emenda será 
transformada em sugestão à Consti
tuinte. 

A emenda do Plenário, elaborada 
pelo deputado Plínio de Arruda 
Sampaio (PT-SP), é diferente daque
la proposta pelo PT, que conseguiu as 
assinaturas necessárias à sua apre
sentação. O PT, em sua proposta, 
define a data das eleições para a 
Constituinte em 1° de março de 1986 e 
a instalação em 21 de abril. O 

Plenário quer eleições em 6 de julho 
do mesmo ano e instalação em 7 de 
setembro. A emenda do Plenário 
prevê a realização de um referendo 
popular para a aprovação da Carta 
que for elaborada. O PT não mencio
na a possibilidade desse referendo. O 
PT fixa também que deve ser 
respeitado o patamar mínimo do 
atual número de deputados para a 
Constituinte. Ainda em sua emenda, 
o Plenário diz que o número de 
membros será definido pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, desde que não 
exceda a proporção de um represen
tante para cada 250 mil habitantes de 
Estados e territórios até o limite de 
vinte membros e, a partir daí, um 
constituinte para cada 350 mil habi
tantes. 

Caravana 
O Plenário, que reúne cerca de 130 

entidades da sociedade civil de São 
Paulo, está organizando uma cara
vana para ir à Brasília e que será 
engrossada por entidades de outros 
Estados. No próximo dia 22, o 
Plenário realizará um ato público, às 
19h30, no largo de São Francisco, 
centro de São Paulo. 


