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Convocação daConstituinte é lida no Congresso 
BRASÍLIA — Sob a Presidência do Se

nador José Fragelli, foi lida ontem à noi
te",; em sessão conjunta do Congresso e na 
presença de cerca de 70 Deputados e Se
nhores, a mensagem do Presidente José 
Sarney convocando a Assembleia Nacio
nal Constituinte. Fragelli anunciou tam
bém os nomes dos 22 Senadores e Deputa
das que integrarão a Comissão Mista que 
analisará as emendas e propostas para a 
Constituição. 
i A sessão durou quase duas horas. Entre 

ofcvários discursos de parlamentares e li
deranças, um pronunciamento causou po
lémica: o Lider do PTB, Gastone Righi, 
dadiu, alegando um erro, que a emenda 
enviada pelo Presidente fosse desconside
rada. Righi disse que a proposta do Go
verno, ao classificar a Assembleia de li-
»í(e e soberana, permite, sob esse argu-
B̂ ento, a hipótese de extinção da Federa
ção ou da República. 
• JFragelli, sob aplausos dos parlamenta

rás, considerou a questão de ordem do 
Lider do PTB "uma mera interpretação 
especulativa do Deputado" e indeferiu o 
pedido. Righi, no entanto, não desistiu e 
anunciou que recorrerá à Comissão de 
Constituição e Justiça. 
• Onze Deputados se inscreveram para 
falar. O primeiro, João Gilberto (PMDB-
RS), ressaltou a necessidade de se encon
trar nos debates para a elaboração da no-
n Constituição "um ponto de mediação 
ejptre os anseios políticos è os da vanguar-
|â civil, para não prejudicar o engaja
mento da sociedade brasileira na Consti-
itínte". Egydio Ferreira Lima (PMDB-
|E) queixou-se de incorreções na emen-
4a, como fixação de quorum e de turnos 
|âra discussão das propostas. Celso Bar-
os (PDS-PI) ressaltou a atitude histórica 
) Presidente, enquanto Cristina Tavares 
?MDB-PE), alertava para o perigo da 
fluência do poder económico, através 

|è empresariado, na elaboração da nova 
arta. 
i 

|<José Tavares (PMDB-PR) considerou a 
ensagem um grande avanço para a de

mocratização, enquento Dirceu Carneiro 
(PMDB-SC) aproveitou para fazer um 
discurso em defesa dos mutuários do 
BNH. Plínio Arruda Sampaio (PT-SP) pe
diu participação dos pequenos partidos 
nos debates. O Líder do PDS, Prisco Via
na, disse que seu partido está disposto a 
colaborar, mas ressaltou que a discussão 
em torno da Constituição terá que ser fei
ta dè forma ampla. Sérgio Lomba (RJ), 
em nome do PDT, cobrou d o Governo o 
compromisso para convocação das elei
ções diretas, mais importante que a As
sembleia Nacional Constituinte, segundo 
ele. Gastone Righi, voltou a lembrar que 
sua emenda, tratando sobre o mesmo as
sunto, chegou primeiro no Congresso e foi 
desconsiderada. Luiz Henrique (SC), em 
nome do PMDB, disse que a emenda é o 
maior compromisso da Aliança Democrá
tica, acrescentando que a proposta pode
rá ser aperfeiçoada e modificada ao longo 
dos debates. 

Das lideranças da Câmara, só não 
compareceram à sessão o Líder do 
PMDB, Pimenta da Veiga, e o do PT, 
Djalma Bom. Ao final dos discursos, que 
transcorreram por mais de uma hora, o 
primeiro Secretário do Senado, Enéas Fa
ria (PMDB-PR), leu a mensagem do Go
verno, sob aplausos dos parlamentares. O 
plenário já estava esvaziado. Apenas 33 
parlamentares aguardaram a leitura da 
mensagem. 

O Ministro da Justiça, Fernando Lyra, 
disse ontem na abertura da IV Conferên
cia dos Advogados do Estado do Rio de 
Janeiro — Congresso Tancredo Neves —, 
no Hotel Copacabana Palace, que o Go
verno está pensando em fazer uma cam
panha institucional para esclarecimento 
da sociedade brasileira do papel da Cons
tituinte: 

— Ela é o marco zero da concretização 
da democratização do País. 

Lyra disse que a Comissão Pré-
Constituinte, que será instalada no dia 20, 
estará aberta às sugestões de todos os 
segmentos da sociedade. 

O Primeiro Secretário do Senado, Enéas Faria, lê a mensagem de convocação, após uma hora de discursos dos parlamentares 

Relator quer contato eficaz com sociedade 
BRASÍLIA — O Relator da Comissão 

Mista que examinará à emenda de convo
cação da Assembleia Nacional Consti
tuinte, Deputado Flávio Bierrenbach 
(PMDB-SP) — indicado ontem pela lide
rança do partido — pretende abrir um ca
nal de comunicação permanente, "de 
duas mãos de direção", entre a Comissão 
e a sociedade. Sua primeira providência 
será entrar em contato como o Plenário 
de Participação Popular na Constituinte, 
que congrega várias entidades de São 
Paulo. 

A Comissão reúne-se hoje, às 17 horas, 
para eleger o Presidente e o Vice. O Pre-
sidejteHndiçfde é o Senador Helvídio Nu

nes (PDS-PI). Participam da Comissão o 
PMDB, o PDT, o PDS e o PFL. O PT#e o 
PT foram excluídos e não terão sequer di
reito a voto. 

O Tribunal Federal de Recursos tam
bém formou uma comissão, para apurar 
a conveniência de apresentar sugestões à 
Constituinte. Integram a comissão os Mi
nistros Armando Rollemberg, Carlos Ma
deira, Gueiros Leite, Carlos Mário Veloso 
e Miguel Ferrante. 

O Ministro da Administração, Aluízio 
Alves, reiterou ontem sua disposição de 
disputar uma vaga na Constituinte — vai 
se candidatar a Senador em 1986 — e 

adiantou que, se for eleito, defenderá jun
to ao Presidente José Sarney a proposta 
de criação de comissão de 40 parlamenta
res que funcionaria paralelamente à 
Constituinte, para cuidar do dia-a-dia do 
Congresso e dos projetos apresentados 
pelos parlamentares. 

O Presidente do PMDB, Ulysses Gui
marães, disse que a proposta de criação 
da comissão paralela não reflete a posi
ção oficial do partido, mas é o reconheci
mento de uma necessidade. Para ele, a 
fórmula evitaria que o Presidente José 
Sarney tivesse que governar por 
decretos-leis durante os trabalhos da 
Constituinte. 
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