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X^õnselho Político define: votação da 
BRASÍLIA — O Conselho Político 

reunido ontem com o Presidente Jo
sé Sarney deliberou que a votação 
da emenda de convocação da Consti-

ítjiição deverá ser feita no próximo 
cjô 23 e se procurará preservar o 
sentindo original do texto enviado 

jleio Governo. O relator da Comissão 
^|fista que examina o projeto, Depu-
*;tado Flávio Bierrenbach (PMDB-

'&?), deve apresentar seu parecer 
íjiiê o dia 15. 

'^'VSarney disse aos Líderes da Alian-
: ira Democrática que vê dificuldades 
'para a aprovação das subemendas 
<$ie ampliam a anistia e estabele-

''. Çe;m o referendo para confirmar a 
; ntíva Constituição. Segundo o Líder 
: 'áà PMDB na Câmara, Pimenta da 
IJVpiga, o Conselho ocupou-se sobre

tudo de quatro dos chamados pontos 
polémicos apresentados por parla
mentares à Comissão Mista: a cria
ção da comissão que cuidará da le
gislação ordinária, a ampliação da 
anistia aos militares, o referendo e a 
eleição do Presidente da Constituin
te. 

-.n«» Vamos votar em primeiro lugar 
a"emenda do Presidente e depois o 

\,siibstitutivo. Os pontos polémicos se-
; í |o votados por destaque, depois de 
jpteservado o sentido original da 

"/èShenda — informou Pimenta da 
"^vièiga. 
" ?Os Líderes do PFL no Senado e na 

^tfâmara, Carlos Chiarelli e José 
..tpurenço, à saída da reunião, criti
caram as subemendas acolhidas pe-
\b Relator. Embora não atribuindo 

z'£ò Presidente as restrições, conde
naram com ênfase a proposta de 
afiação da comissão para legislação 
"{irdinária, apoiada pelo Presidente 
'do PMDB e da Câmara, Ulysses Gui-
"'hiarães. 

— Essa proposta é uma das mais 
".ííá pertinentes, nesse elenco de sube
mendas que extrapolam o sentido da 
-convocação da Constituinte. Acha
rmos que o melhor sistema para tra

g a r da legislação ordinária é manter 
'**a separação de horários, um para 
"MÊáda tipo de votação. Além de tudo, 
"estima ousadia de nossa parte legis-
• Tár para uma Constituinte que ainda 
"rito existe, da qual podemos até não 
Jazer parte e que será soberana para 

-'ãêcidir sobre seu próprio regimento 
3 -2 disse Chiarelli. 
3í» Pimenta da Veiga havia feito, pou-

<íb antes, referências positivas sobre 
•';*eSse tema. O Líder do PMDB na Câ

mara acredita que a comissão pode
ria ser um ponto a ser integrado ao 

stitutivo, apesar dos problemas 
ncionais, políticos e até financei 

que envolve. 
is Líderes partidários foram unâ 
es ao afirmar que o tema do pra 
de desincompatibilização conti 

ará sendo discutido, podendo ser 
revisto de alguma forma, dentro ou 
fora da emenda que convoca a Cons-

\emenda dia 

tituinte. 
Ulysses Guimarães vai negociar 

pessoalmente com os quatro Minis
tros militares e o Ministro da Admi
nistração, Aluízio Alves, a amplia
ção da anistia aos militares e servi
dores civis. Esta foi a única decisão 
da reunião entre Ulysses, Pimenta 
da Veiga e o Relator Bierrenbach. 

Bierrenbach informou que será 
levada aos Ministros militares, co
mo proposta conciliatória, a cpnces-

Será levada aos 
Ministros militares 
proposta só com a 

concessão das 
promoções a punidos 

são das promoções na reserva aos 
militares punidos, adiando-se as 
questões da indenização (vinculada 
à área econômico-financeira do Go
verno) e da reintegração dos cassa
dos aos quadros das Forças Arma
das. 

Pimenta e Ulysses consideram ex
tremamente difícil a aprovação da 
emenda do Deputado Jorge Vegued 
(PMDB-RS), que indeniza, reinte
gra e promove os militares punidos. 
Os Líderes do PDT, PTB e PT e o 
grupo independente do PMDB, no 
entanto, assumiram o compromisso 
de votar a favor da proposta, em 
reuniões com representantes dos 
cassados. O Líder do PDS, na Câma
ra, Prisco Viana, ainda aguarda um 
acordo, mas antecipa seu voto favo-

. , 

rável à anistia, se a emenda for a 
plenário. 

Na reunião de Ulysses, Pimenta e 
Bierrenbach com os Líderes parti
dários, o PMDB afastou qualquer 
negociação em torno da inclusão de 
dois pontos polémicos na emenda do 
Governo: a desvinculação da data 
da eleição dos constituintes da dos 
Governadores e a convocação da 
Constituinte exclusiva. A proposta 
de eleição de delegados constituin
tes, com mandato limitado aos tra
balhos da Constituinte, não foi bem 
recebida. 

O Líder do PFL na Câmara, José 
Lourenço, reuniu a bancada e sub
meteu à apreciação dos Deputados 
os temas considerados polémicos. 
Os parlamentares decidiram votar a 
emenda do Governo como foi apre
sentada e rejeitar as subemendas 
que alterem substancialmente seu 
conteúdo. 

As teses defendidas por Lourenço 
foram acatadas pela bancada: voto 
contrário à instituição do delegado 
constituinte, à convocação da Cons
tituinte autónoma e à realização de 
duas eleições, em datas diferentes, 
para Governadores e para a Consti
tuinte. 

A Comissão Executiva do PDS se 
reúne hoje para avaliar o resultado 
do encontro de ontem à noite do Pre
sidente da Câmara, Ulysses Guima
rães, com os líderes partidários. O 
partido já tem, oficiosamente, uma 
posição sobre a Constituinte. Para o 
PDS, o ideal é que a emenda do Go
verno seja aprovada sem modifica
ções. 

Substitutivo dia 
15 ha Comissão 

BRASÍLIA - O Líder do PMDB na 
Câmara, Pimenta da Veiga, levou 
ontem aos demais lideres partidá
rios, em reunião à noite na residên
cia do Presidente da Câmara e do 
PMDB, Ulysses Guimarães, a pro
posta de submeter o substitutivo à 
emenda do Governo de convocação 
da Constituinte à Comissão Mista no 
dia 15 e ao plenário do Congresso nos 
dias 21,22 e 23. 

Os Líderes dos demais partidos na 
Câmara foram dispostos a sustentar 
as posições que têm defendido. O 
Líder do PDT, Nadyr Rossetti, insis
tiu na realização simultânea de elei
ções para Presidente da República, 
Governadores e Congresso Consti
tuinte e não abriu mão da anistia 
proposta na emenda Uequed. 

O Líder do PT, Djalma Bom, insis
tiu na tese da Constituinte autóno
ma. O Deputado José Genoino (PT-
SP) informou que o partido já inclui 
entre os slogans da campanha eleito
ral deste ano, em São Paulo, a anis
tia para os militares e servidores ci
vis. 

O Líder do PTB, Gastone Righi, 
defendeu sua própria emenda de 
convocação da Constituinte, que, em 
sua opinião, deve ser votada simul
taneamente à proposta do Presiden
te. 

Um dos temas mais discutidos foi 
o prazo de desincompatibilização 
dos ocupantes de cargos executivos 
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