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A emenda do Executivo 
que convoca a Constituinte 
pode ser alterada em todos 
os seus artigos, embora o. 
governo tenha recomenda
do que a sua proposta se 
mantenha simples e objeti-
va. Quinze emendas foram 
apresentadas à emenda do 
governo que convoca a 
Constituinte. Mas um risco 
o governo não correrá: a 
emenda' convocando' as 
eleições diretas para 1988, 
defendida pelo PDT, não 
obteve número suficiente 
de assinaturas. 

A comissão mista que 
cuida do assunto faz sua 
primeira reunião na próxi
ma terça-feira, dia 20. O re
lator da comissão, Flávio 
Bierrenbach (PMDB-SP), 
disse que a comissão "não 
se vai inibir em discutir ne
nhum assunto". O relator 
lamentou que muitas ideias 
tenham ficado de fora, mas 
acrescentou que, se for ti
rado um substitutivo, mui
tas teses poderão entrar no 
relatório final para ser vo
tado em plenário. 

Os assuntos que vão 
atrair maior polémica se
rão os que tratam da data 
da eleição, a forma de 
aprovação do texto final da 
nova Constituição, os can
didatos avulsos, a data da 
instalação e a participa
ção, ou não, dos. senador ••? 
eleitos em 1982, na COÍH,. 
tuinte. O líder do goveri 
na Câmara, Pimenta da 
Veiga (PMDB-MG), afir
mou que, como a elabora
ção da nova Constituição 
não foi provocada por rup
tura, e sim por transição, 
"ela será inscrita por toda 
a sociedade brasileira e 
não por um grupo". Para 
Pimenta, esta poderá ser 
"a Constituição que o País 
está procurando". 

O ministro-cfaefe da Casa 
Civil, José Hugo Castelo 
Branco, informou, segundo 
relato da repórter Helena 
Daltro, que, nesta segunda-
feira, o presidente José 
Sarney anuncia os nomes 
da comissão constitucional 
que vai elaborar um ante-
projeto constitucional em 

nome do Executivo. A co
missão será presidida pelo 
jurista Afonso Arinos e se
rá formada por cinquenta 
membros. 

AS EMENDAS 
r APRESENTADAS 
As emendas apresenta

das à emenda do governo e 
seus principais pontos são: 

Nelson Marchezan (PDS-
RS) — Marca a data da 
eleição para 1- de junho de 
1988, fixa-o número de re
presentantes em proporção 
que não exceda a 1 para ca
da 250.000, até 20 membros, 
e além desse limite, 1 para 
cada 350.000 habitantes. 
Nenhum estado poderá ter 
mais de 55 ou menos de 4 
representantes. Os candi
datos necessitam estar ins
critos em partidos políticos 
e a posse da assembleia 
dar-se-a dia 6 de julho de 
1986. 

Floriceno Paixão (PDT-
RS) —- Fixa a data da. elei
ção em 26 de maio de 1986 
com eleições proporcio
nais. O número de repre
sentantes por estado fica 
na proporção de um para 
250.000 habitantes, até 20 
membros, além desse, um 
para caa 350.000 habitan
tes. Os candidatos necessi
tam ser filiados a partidos 
políticos, mas faculta às 
associações civis e sindi
cais com mais de 5 mil as
sociados a apresentação de 
candidatos. 

Hermes Zanetti (PMDB-
RS) — O texto final será 
submetido a plebiscito nas 
questões que, embora re
jeitadas, tenham recebido 
voto a favor, de, no míni
mo, uma terça parte dos 
membros da Assembleia. 

Gerson Peres (PDS-PA) 
•— Extingue os partidos 
políticos quando da instala
ção da Assembleia, criando 
blocos parlamentares. 

Leur Lomanto (PDS-BA) 
— Propõe plebiscito junta
mente com as eleições mu
nicipais deste ano, em que 
•o eleitorado será consulta
do se aprova ou rejeita um 
regime parlamentaris ta 
para o País. 

Djalma Bom (PT-SP) — 
Convoca eleições para 1'-' de 
março de 1986 e a instala
ção para 21 de abril do mes

mo ano. O número de re
presentantes por estado se
rá calculado proporcional
mente ao número de eleito
res. Cria ainda conselhos 
consultivos estaduais e re
voga as leis de exceção. 

Pedro Colin (PDS-SC) — 
Marca a data da eleição da 
Constituinte para 6 de se
tembro de 1986, instalando-
se no dia 1- de fevereiro de 
1987. 

Victor Faccioni (PDS-
RS) — Abre a possibilidade 
de inscrição a candidatos 
avulsos, representando a 
classe patronal, dos traba
lhadores, dos profissionais 
liberais e de associações ci
vis. 

Nadir Rossetti (PDT-RS) 
— Cria comissões pré-
constituintes permanentes 
a partir da data de promul
gação da lei até 1- de feve
reiro de 1987. 

Itamar Franco (PMDB-
MG) — Pretende a eleição 
de uma Assembleia Consti
tuinte desvinculada da elei
ção de deputados e senado
res. Isto é, o Congresso fica 
encarregado da legislação 
ordinária; propõe, ainda, a 
e l e i ç ã o de um v i ce -
presidente da República. 

Jorge Uequed (PMDB-
RS) — Concede anistia, 
ampla, geral e irrestrita 
aos punidos por legislação 
revolucionária ou atos deri
vados de motivação políti
ca. 

Manoel Costa Júnior 
(PMDB-MG) — Propõe a 
eleição de candidatos ex-
trapartidários, sendo um 
para Acre, Amapá, Mato 
Grosso do Sul, Rondônia, 
Roraima e Sergipe; dois 
representantes para Ala
goas, Amazonas, Espírito 
Santo, Piauí e Rio Grande 
do Norte; três para Distrito 
Federal, Maranhão, Pará e 
Paraíba; quatro represen
tantes para Ceará, Goiás e 
Santa Catarina; cinco re
presentantes para Per
nambuco; nove para Ba
hia, Paraná e Rio Grande 
do Sul; quinze representan
tes para Minas Gerais e 
Rio de Janeiro; e vinte pa
ra São Paulo. Torna ine
legíveis governadores, mi
nistros, secretários de esta
do, prefeitos e vices, presi

dente, superintendentes ou 
diretores de estatais ou de 
fundações, num prazo de 
um ano antes do pleito. 

D o m i n g o s L e o n e l l i 
(PMDB-BA) — Marca a 
instalação da Assembleia 
para 15 de janeiro de 1987, e 
os candidatos devem ser fi
liados a partidos políticos. 
O presidente do Congresso 
preside a sessão de instala
ção. 

COMPETÊNCIAS 
CONSTITUCIONAIS 

Marcelo Linhares (PDS-
CE) — Propõe reunir a As
sembleia no dia 3 de feve
reiro de 1987, mantendo o 
Senado e a Câmara nas 
suas competências consti
tucionais. O presidente da 
Assembleia será o deputa
do federal com maior nú
mero de mandatos. A vota
ção do texto da nova Cons
tituição será feita em turno 
único, por maioria absolu
ta. Exige filiação partidá
ria e, por ocasião das elei
ções municipais deste ano, 
propõe um plebiscito ques
tionando: o mandato do 
presidente deve ser de qua
tro ou cinco anos; o Poder 
Legislativo deve ser bi ou 
unicameral; o regime deve 
ser parlamentarista ou 
presidencialista. 

Duas outras emendas fo
ram apresentadas à comis
são mista: uma do deputa
do Alberto Goldman (PCB-
SP), que não obteve o nú
mero de assinaturas neces
sárias, e a do deputado 
João Gilberto (PMDB-RS), 
qualificada por ele como 
"mero estudo", a fim de 
subsidtar a comissão. 
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