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Da Sucursal de Brasília 
A proposta de 

emenda à Consti
tuição que convoca 
a Assembleia Naci
onal Constituinte, 
enviada pelo presi
dente José Sâraey 

AI ao Congresso, foi 
yvi*' lida ontem pelo Io 

secretário do Sena
do, senador Enéas 
Faria (PMDB-PR), 
em uma sessão que 

começou com a presença de cerca de 
setenta parlamentares e terminou 
com pouco mais de trinta. O presi
dente do Senado, José Fragelli 
(PMDB-MS), designou uma comissão 
mista encarregada de examinar a 
matéria e apresentar seu parecer até 
o dia 6 de setembro. 

A maioria dos oradores inscritos 
apontou "imperfeições" no texto en
viado pelo Executivo, principalmente 
por estabelecer o quórum, tempo de 
duração e composição da Constituin
te, atribuições que, na opinião do 
deputado Egídio Ferreira Lima 
(PMDB-PE), caberiam à própria 
Assembleia determinar. 

O deputado João Gilberto (PMDB-
-RS) demonstrou preocupação em 
relação ao "fosso que existe entre a 
vontade das forças políticas e os 
anseios da vanguarda organizada da 
sociedade civil". O temor pelo possí
vel controle da Constituinte pelo 
poder económico foi manifestado 
pela deputada Cristina Tavares 
(PMDB-PE). 

A rotina da sessão foi quebrada 
apenas pelo líder do PTB, Gastone 

Righi, que acusou a proposta de ser 
"uma cópia menor" da sua emenda, 
rejeitada no semestre passado. 

A comissão mista (que deVe se 
reunir em 48 horas para escolher seu 
presidente e tem prazo de oito dias, a 
partir de sua instalação, para acolher 
emendas) é composta pelos senado
res do PMDB Hélio Gueiros (PA), 
José Inácio Ferreira (RS), Alfredo 
Campos (MG), Alcides Saldanha 
(RS); deputados do PMDB João 
Agripino (PB), João Gilberto (RS), 
Flávio Bierrembach (SP), Milton 
Reis (MG), Luiz Henrique (SC); 
pelos senadores do PDS Aloysio 
Chaves (PA), Helvídio Nunes (PI), 
Lenoir Vargas (SC) e Octávio Cardo
so (RS); pelos deputados do PDS 
Siqueira Campos (GO), Bonifácio de 
Andrada (MG), Gorgônio Neto (BA); 
pelos senadores do PFL Carlos Chia
rem (RS), Aderbal Jurema (PE) e 
Nivaldo Machado (PE); pelos depu
tados Israel Pinheiro Filho (MG) e 
Oscar Corrêa Júnior (MG) e pelo 
deputado do PDT, Nadyr Rossetti 
(RS). 

Eis a íntegra da proposta: 
Proposta de emenda à Constituição n" 43 

Convoca a Assembleia Nacional Constituinte. 
Art. 1* Os membros da Camará dos Deputados 

e do Senado Federal, sem prejuízo de suas 
atribuições constitucionais, reunir-se-ão, unica-
meralmente, em Assembleia Nacional Constituin
te, livre e soberana, no dia 31 de janeiro de 1987, 
na sede do Congresso Nacional. 

Art. 2* O presidente do Supremo Tribunal 
Federal instalará a Assembleia Nacional Consti
tuinte e dirigirá a sessão de eleição do' seu 
presidente. 

Art. 3° O projeto de Constituição será promul
gado no curso da primeira sessão legislativa da 
48* Legislatura, depois de aprovado, em dois 
turnos de discussão e 
absoluta dos membros i 
Constituinte. 
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