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sábado,^6/7/85 o Io caderno a 5 8' 

Presidente muda 
a mensagem^Q 
da Constituinte 

Brasflia e Porto Alegre — O Presidente José Sarney 
corrigiu o erro de sua assessoria enviando ao Congresso 
mensagem aditiva que pede preferência para o recebimento e, 
leitura em plenário de sua proposta de emenda constitucional 
que convoca a Assembleia Nacional Constituinte. 

Sarney decidiu, porém, não mexer no texto da proposta, 
que fixa a instalação da Constituinte para 31 de janeiro de 1987, 
data em que ainda estarão em vigor os mandatos dos atuais 
deputados e senadores. O Presidente deixou para o Congresso a 
tarefa de corrigir a imperfeição, por meio de subemendas. 

— O que interessa é a convocação, e o Presidente enviou a 
proposta já com intenção de que fosse amplamente discutida 
pelo Congresso — explicou o Secretário de Imprensa da 
Presidência da República, Fernando César Mesquita. 

Informou ainda que Sarney, na mensagem original, não 
pediu preferência para seu recebimento por julgar que cabia ao 
Congresso decidir o ritmo da tramitação da proposta. O 
Regimento do Congresso, contudo, exige o pedido expresso do; 
próprio Presidente — sem o que a convocação da Constituinte 
entraria na fila, atrás de quase uma centena de emendai 
constitucionais já apresentadas mas que não iniciaram a tramita
ção. Sua leitura e votação só seria possível em meados de 1986. 

— Diante dessa interpretação técnica do Congresso, o 
Presidente Sarney resolveu encaminhar a mensagem aditiva, 
solicitando a preferência e encerrando a polémica. Aliás, uma, 
polémica que só surgiu devido à falta de assunto durante o 
recesso parlamentar — disse Fernando César. 

Texto final 
Encaminhada pelo Gabinete Civil da Presidência à Mesa 

do Senado, a nova mensagem presidencial tomou o número 343, 
e tem os seguintes termos: >, 

"Com a mensagem n° 330, de 28 de junho de 1985, tive a*' 
honra de propor a Vossas Excelências a convocação da Asserr)-' 
bléia Nacional Constituinte, resgatando, assim, compromisso 
assumido com a nação pela Aliança Democrática. Dada * 
urgência de que se reveste a matéria, venho agora, em. 
aditamento à citada mensagem, solicitar seja atribuído caráterj 
preferencial ao recebimento da proposta de emenda à Constitui-, 
ção com ela encaminhada". . 

A proposta de convocação da Constituinte será lida,' 
provavelmente, em agosto, na primeira sessão do Congresso* 
após o recesso de meio de ano. Deputados e senadores terão,'1 

então, prazo de oito dias para a apresentação de subemendas na* 
Comissão Mista (11 senadores e 11 deputados, distribuídos 
pelos partidos proporcionalmente às bancadas) que será forma
da para dar parecer sobre a proposta. O prazo para a comissão é 
de 30 dias, prorrogável por mais 30 pelo presidente do Senado,, 
senador José Fragele e, se necessário, por outros 30 , com a 
concordância do plenário. . 

Em Porto Alegre, a organização das cooperativas do Rio 
Grande do Sul apresentou, ontem, em almoço com o Ministro 
da Agricultura, Pedro Simon, sua posição sobre a Constituinte. 
A principal reivindicação é que a discussão em torno da 
conveniência ou não da alteração da lei cooperativista e da' 
defesa constitucional do sistema cooperativista devem ter a 
participação dos associados das cooperativas. 

Um documento divulgado durante o almoço salienta que a 
alteração da lei e da Constituição, antes de ser uma ação 
técnica, é uma ação política que exige o mais am] 
democrático debate, pois qualquer reformulação só se justifica 
se for proposta por um consenso das bases. 
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