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Um risco: a Constituinte ser recusada. 
A votação começa hoje, às 10h30, e os líderes do PMDB e PFL ontem ainda não tinham certeza de sua aprovação. O PDT e o PT votarão contra. 

" U m a reunião de emergência 
do Conselho Polfico do governo es
tá marcada para as 8h30 da manhã 
de hoje, no Palácio do Planalto, pa
ra fazer a avaliação final das ten
dências do Congresso na votação 
da emenda de convocação da Cons
tituinte — que terá início pouco 
depois, às 10h30. Ontem, no final da 
tarde, havia certa preocupação dos 
líderes da Aliança Democrát ica 
cbm a reação dos parlamentares ao 
substitutivo apresentado pelo de
putado Walmor Giavarina (PMDB-
PR), surgindo o risco até mesmo de 
a matéria não ser aprovada. 

As lideranças do PDMB, PFL e 
PDS chegaram a ficar perplexas 
durante a discussão da emenda, na 
tarde de ontem, tantas eram as rei
vindicações de setores das banca
das, condicionando o voto ao aten
dimento de varias subemendas, en
tre as quais o prazo de um ano de 
desincompatibilização, a anis t ia 
ampla, geral e irretrista, o voto ma
joritário na eleição de deputa 
dos. 

A certa altura da movimenta
ção, dentro e fora do plenário, o 
líder governista Pimenta da Veiga 
desabafou, numa c o n v e r s a in
formal: 

— Se não houver entendimen
to, melhor será não votar nada e 
cada um que assuma a responsabi
lidade de seu gesto. 

O PDT e o PT, por exemplo, e 
pelas informações dos líderes Na-
dir Rossetti (PDT-RS) e José Genoí-
no (PT-SP), reafirmaram que vota
rão contra a emenda Sarney. 
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,03 Discussão 
UjA^ emenda Sarney e o substitu

tivo Giavarina entraram em discus
são na sessão vespertina do Con
gresso, ontem, num clima tenso, 
por ter sido colocada sob suspei
ção a validade do parecer do rela
tor, com a revelação de que pelo 
menos sete deputados assinaram o 
documento em branco, por solicita
ção do líder Pimenta da Veiga. 

A denúncia foi feita por um dos 
signatários do substitutivo Giavari
na, d e p u t a d o H e r m e s Z a n e t t i 
(PMDB-RSO), que numa questão de 
ordem disse que há dias estava no 
interior do Rio Grande do Sul e 
que só naquele momento estava to
m a n d o conhec imento do docu
mento. 

A reve lação su rp reendeu o 
plenário, mas Zanetti esclareceu 
que assinara há dias uma folha em 
branco, a p e d i d o do l í d e r do 
PMDB. E com críticas contunden
tes à liderança de seu partido, pe
diu à Mesa que retirasse sua assi
natura da emenda substitutiva, di
zendo que confiara na ética do 
PMDB ao assinar em branco e que 
jamais esperava que acabasse por 
slurgir num projeto com o qual não 
qoncorda. 

Surgiram outras denúncias de 
a s s ina tu ras em branco , como a 
apresentada pelo deputado José 
Genoíno (PT-SP) ao informar que o 
deputado Jorge Medauar (PMDB-
BA) está em Nova York há dez dias 
e, no entanto, seu nome figura no 
substitutivo. 

Zanetti foi reclamar com Pi-
njienta da Veiga e disse ter ouvido a 
seguinte resposta: "Retire sua as
sinatura". Bastaria tirar duas das 
161 assinaturas do substitutivo pa
ra que ele se tornasse inviável, por 
falta de apoio de um terço da Câ
mara (160 parlamentares). 

Mas o senador Martins Filho 
(PDS-RN), que presidia a sessão, 
informou que as assinaturas foram 
reconhecidas como autênticas pela 
assessoria da Mesa e por isso se
riam mantidas , por ser entendi
mento antigo no Congresso que os 
subscritores de emenda constitu-
ciqnal são considerados seus co-
autjpres, não podendo retirar seu 
nonje isoladamente. 

Elquisson Soares (PMDB-BA) e 
Irma Passoni (PT-SP) advertiram 
que se tratava de um caso muito 
grave, de "crime de falsidade ideo
lógica", e pediram uma CPI para 
investigar o assunto. Mas o deputa
do Epi tác io Cafeteira observou 
que a praxe de recolher assinatu
ras antecipadamente é antiga no 
Congresso: 

— Quem assina assim entrega 
ao líder um cheque em branco, que 
este preencherá livremente. E se 
isso não for bem usado, cabe ao 
parlamentar, como ocorreu comi
go, deixar o partido. 

Diante dessa situação, Zanetti 
disse que ele e mais dez deputados 
do PMDB votarão contra a emenda 
de convocação da Constituinte. 

Superado esse problema, o de
putado José Genoíno tentou obs
truir os trabalhos pedindo verifica
ção de quórum (ao ser aberta a ses
são tinha sido anunciada a presen
ça de 143 deputados e 30 senado
res). Feita a verificação, confir-
rittíú-se a existência do número mí
nimo para a abertura de sessões — 
80 deputados e 12 senadores. 

A rião ser pela insistência de 
Genoíno em obstruir a sessão, os 
debates foram fracos e desperta

ram reduzido interesse, tanto que 
perto do final da primeira sessão 
poucos par lamentares se manti
nham em plenário. A segunda e úl
tima sessão de discussão do proje
to foi aberta às 19 horas. 

Compromisso 

No final da noite, o líder gover
nista Pimenta da Veiga advertiu 
que a proposta de anistia a civis e 
militares — uma subemenda que 
tem causado muitas controvérsias 
e até mesmo o voto contrário do 
PDT e do PT ao projeto principal, 
por não ter sido aproveitada — só 
poderá ser aprovada nos termos do 
subst i tu t ivo Giavarina. Fora daí 
não haverá negociação. 

Ele fez questão de dizer que o 
PMDB sempre defendeu a anistia a 
implicados em delitos de natureza 
política e, portanto, não poderia 
beneficiar outros tipos de delitos, 
" inc lus ive corrupção". Para Pi
menta da Veiga, a concessão da 
anistia a civis e militares conforme 
o texto do substitutivo "representa 
um ganho político e resgata as pro
messas do PMDB". 

Promessa diferente foi feita 
pelo deputado Ulysses Guimarães, 
presidente do PMDB, aos líderes 
do Movimento pela Ampliação da 
Anistia aos Militares, que o procu
raram ontem com um substitutivo 
contendo a posição do grupo, in
cluindo na anistia também os puni
dos administrativamente: Ulysses 
prometeu transmitir a reivindica
ção ao governo. A luta dos cassa
dos, agora, é para obterem o direi
to de reivindicar na Justiça os sol
dos "atrasados e corrigidos" dos 
últimos 20 atios. 

Estratégia 

Na reunião do Conselho Políti
co, hoje de amanhã, os líderes do 
PMDB e do PFL discutirão com o 
presidente Sarney a estratégia que 
utilizarão para garantir a aprova
ção do substitutivo do deputado 
Walmor Giavarina e, em seguida, 
na votação dos destaques. Os líde
res da Aliança Democrática, se
gundo o senador Carlos Chiarelli 
(PFL-RS), pedirão destaque ape
nas para a emenda da desincompa
tibilização, deixando a cargo de 
outros partidos a subemenda da 
anistia. 

O Conselho discutirá também a 
proposta de reforma tributária de 
emergência que deverá ser votada 
até amanhã, aproveitando a pre
sença dos parlamentares em Brasí
lia para a votação da Constituinte. 

Aberta a questão dos desta
ques, porém, os líderes da Aliança 
Democrática poderão ficar numa 
situação difícil: numa das reuniões 
que mantiveram ontem com o líder 
do PDS, Prisco Viana, este confi-
denciou-lhes que ser ia pra t ica
mente impossível controlar sua 
bancada depois da concessão dos 
destaques. 

Os deputados Marcelo Linha
res e Amaral Neto, ambos do PDS, 
e outros lideram movimento a fa
vor do voto majoritário para a Câ
mara em 1986 e não mais propor
cional. Alegam que pela importân
cia da transformação do novo Con
gresso em Constituinte "cada um 
deveria ser eleito pela própria vo
tação" , sem valer-se das sobras 
partidárias. 

Exclusiva 

Fora do plenário do Congresso, 
uma discussão mais antiga perma
necia, entre entidades que defen
dem a convocação de uma Consti
tuinte exclusiva e os políticos que 
pregam a transformação do Con
gresso eleito em Constituinte. On
tem, por exemplo, o Movimento 
Gaúcho pela Constituinte iniciou 
uma vigília em Porto Alegre, com a 
par t ic ipação de cem en t idades 
profissionais, comunitárias e reli
giosas, para protestar contra a pos
sibilidade de aprovação da emen
da Sarney. 

Em Brasília, o veterano sena
dor Amaral Peixoto, constituinte 
de 1946 e presidente do PDS, reba
tia esses argumentos e a já rejeita
da emenda Bierrembach, que pre
via a Constituinte exclusiva: 

— Ela era inviável, pois deter
minava a realização de cinco elei
ções somente no ano de 1986. Seria 
uma loucura. E ficaríamos um ano 
sem governo, a não ser que o presi
dente da República fosse autoriza
do a legislar por decretos-leis. 

O ministro Fernando Lyra, da 
Justiça, após audiência com o pre
sidente José Sarney, deu total ra
zão a Amaral Peixoto: "Uma Cons
tituinte autónoma é idealista, mas 
não realista". 

Em Santa Catarina, o governa
dor oposicionista Esperidião Amin 
(PDS) acusou a cúpula do PMDB de 
es ta r "descan tando o ve r so" e 
traindo o compromisso de convo
car uma Constituinte autónoma. 
Em São Paulo, o governador Fran
co Montoro lembrou que nesse as
sunto "o importante é não esque
cer que o principal é a convocação 
da Constituinte". 
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João Paulo Cunha: explicações e dúvidas. 
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Rosa Martins (PT): prestígio. 

Vereador Tonco Falsete: ideia de abrir a discussão. 

Voz pausada, o vereador João 
Paulo Cunha, uma estrelinha ver
melha pregada na camisa, segura o 
microfone e em poucas palavras es-1 
clarece para aproximadamente 200 
alunos a dúvida que é de quase to
dos: o que é uma Assembleia Nacio
nal Constituinte. A maioria da pla
teia tem entre 17 e 20 anos, está cur
sando o segundo grau, preparando-
se para enfrentar um vestibular, tra
balhando de dia e estudando à noi
te, e com raras exceções sabe apenas 
que Constituinte é uma palavra que 
está nos jornais. 

Os alunos para os quais o verea
dor João Paulo Cunha, do PT, e 
mais outros cinco vereadores da Câ
mara Municipal de Osasco (do 
PMDB, do PDS e sem partido) se 
dirigiram na noite de quarta-feira 
passada estudam numa escola par
ticular — Colégio Haia — no centro 
da cidade. As perguntas e dúvidas 
de todos que assistiram àquela dis
cussão sobre o papel da Constituinte 
não foram muito diferentes das que 
foram feitas por pais de alunos e 
moradores de um bairro da periferia 
de Osasco uma semana antes, quan
do o grupo de vereadores foi conver
sar sobre o mesmo assunto. "Qual a 
diferença entre Constituinte e Cons
tituição?" "Como serão escolhidos os 
representantes da Constituinte?" "A 
Constituinte irá acabar com a cor
rupção existente no País?" 

As discussões no Congresso, a 
Emenda Sarney são questões distan
tes, desconhecidas para quem tem 
frequentado os primeiros debates 
propostos pela Câmara Municipal 
de Osasco. "O povo mesmo ainda es
tá no bê-a-bá em termos de Consti
tuinte", descobriu o vereador Antó
nio Carlos Tonco Falsete, presidente 
da Câmara e um dos organizadores 
do projeto de debater a Constituinte 
com a população da cidade. 

Participação maior 

A ideia surgiu num encontro de 
vereadores da região Oeste, quando 
eles próprios, como políticos, perce
beram que estavam afastados da 
discussão da Constituinte. Chega
ram â conclusão de que era um erro 
e descobriram uma maneira de par
ticipar: discutir com a população, 
com o eleitorado, o que estava mu
dando no País. No começo do ano, 
alguns vereadores já tinham convi
dado políticos como Jânio Quadros, 
Almino Afonso e Adhemar de Bar
ros Filho para falar da Constituinte 
na Câmara de Osasco. Mas não foi o 
sucesso esperado. "Percebemos que a 
plateia, cada vez que um desses polí
ticos falava, era composta na maior 
parte de correligionários. Não havia 
povo", conta o vereador Tonco, do 
PMDB. Dai surgiu a ideia de "levar 
a Câmara Municipal aos bairros". 

Uma vez por semana, os verea
dores escolhem uma escola de algum 
bairro da cidade, montam um ta
blado, hasteiam as bandeiras brasi
leira, paulista e de Osasco e iniciam 
mais uma "sessão especial" da Câ
mara para debater a Constituinte. 

"É para manter o ritual", explica o 
vereador Tonco Falsete, contando a 
reação do primeiro grupo de pessoas 
que participou do debate, no começo 
do mês, numa escola no Jardim Ro
berto, bairro mais distante da cida
de. "Muitos viram o convite com ceri
mónia. E percebemos até mesmo pro
fessores e pais de alunos que se arru
maram como se fossem para uma 
festa ou uma solenidade." 

O segundo debate, promovido 
na semana passada, foi mais infor
mal. O presidente da Câmara acre
dita que com a divulgação da ideia 
(foram distribuídos 700 cartazes pe
la cidade) o público tenderá a cres
cer. Os vereadores pretendem reali
zar esses debates com a população 
uma vez por semana até a eleição da 
Constituinte. Em pouco mais de um 
ano eles querem conversar com o 
maior número possível de pessoas 
em Osasco, que conta hoje com cerca 
de 700 mil habitantes e 280 mil elei
tores. Existe também a ideia de se 
lançar uma cartilha sobre Consti
tuinte e até a sugestão de levar o 
debate a um circo muito popular na 
região. 

Por enquanto, por ser um tema 
do interesse de todos, não há discor
dância entre os 19 vereadores que 
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As estudantes: perguntas duras. Nas escolas, mais interesse. 

compõem a Câmara de Osasco: sete 
do PDMB, cinco do PDS em fase de 
transição para outros partidos, cin
co do PTB e dois do PT. O prefeito 
Humberto Carlos Parro, do PMDB, 
também não tem restrições. Mas os 
vereadores fazem questão de levar o 
projeto sozinhos. A maioria tem inte
resse de participar dos debates por 
questões políticas pessoais também, 
é claro. Quase todos são novatos na 
vida pública, estão cumprindo o pri
meiro mandato e sonham em se tor
narem conhecidos para disputar 
uma vaga na Assembleia Legislati
va no próximo ano. 

Os vereadores António Carlos 
Tonco Falsete do PMDB; António 
Morais, do PTB, e Rosa Lopes Mar
tins (PT) acreditam também que os 
debates servem para fortalecer a Câ
mara, que tem pouco prestígio. Por 
consequência, eles se fortalecem. A 
falta de credibilidade da popula
ção no trabalho dos políticos apare
ceu nos dois debates, mas perguntas 
que os vereadores ouviram de jovens, 
feitas por escrito e sem identifica
ção: "Como podemos escolher nossos 
deputados e senadores sendo que até 
hoje em nossopaís os políticos fazem 
muitas promessas mas, depois das 
eleições, querem é se arrumar na vi
da?" "Por que o político eleito se 
esconde do povo e só volta a procurá-
lo na eleição seguinte?" "O que vo
cês fazem para merecer esse enorme 
salário que ganham?" 

Desinformação 
Não é apenas a desconfiança. 

No debate do Colégio Haia, os alu-

nos, de classe média, aproveitaram 
para perguntar aos vereadores sobre 
questões do dia-a-dia mostradaàlrítfà' 
noticiários de televisão e jornaisje 
saber até que ponto uma Constitui
ção nova irá resolver o problema éa 
dívida externa, da inflação, da cri
minalidade. Queriam saber o que 
irá mudar para a juventude. 0$,ve-
readores procuraram insistir em 
quatro pontos numa apresentação 
rápida do debate: que a Constituiu? 
te não irá resolver todos os males-dtr 
País, que é importante os jovem sé 
interessarem por política, para esta
rem alertas para quem irão votar, 
porque haverá muitos candidatos 
representando interesses diversos, e 
que o ideal seria se a Constituinte 
fosse livremente eleita, independen
te das eleições do Congresso. 

Saíram satisfeitos depois de 
duas horas de discussão com estu
dantes como Míriam Melo, 19 anos, 
recepcionista e aluna da segunda, 
série do segundo grau; Solange Marr 
quês de Souza, 19 anos, auxiliar'ffi, 
escritório e que agora irá prestar 
vestibular para Psicologia; André 
Luís Novalo, 17 anos, técnico de pro
cessamento de dados e na segunda 
série do segundo grau, e Vladimir 
Matos, 20 anos, bancário e também 
vestibulando de Psicologia. Todgs 
eles sabiam apenas, antes da pales
tra, que Constituição é um conjunto 
de leis que regem o País. 

Constituinte? Eles só tinham 
"ouvido falar". 

Vera Cecília Dantas 
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