
Fragelli critica 
emenda da anistia 

na Constituinte 
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O presidente do Congres
so, senador José Fragelli 
(PMDB-MS), disse ontem 
que nas consultas feitas por 
ele aos senadores consta
tou que a expressiva maio
ria do Senado defende a 
apreciação da emenda de 
convocação da Assembleia 
Nacional Constituinte nos 
termos da proposta feita 
pelo presidente José Sar-
ney. 

Para o senador, tratar da 
anistia no texto da emenda 
presidencial fere técnica e 
reglmentalmente as nor
mas do Senado, pois trata-
se de assunto alheio à Cons
tituinte. No seu entender, 
também nao se deve tratar 
dos prazos de deslncompa-
tlblllzaçao, o que seria ra
zoável através de legisla
ção especifica e fora dos 
períodos eleitorais. 

Outro ponto que mereceu 
a desaprovação do presi
dente do Congresso diz res
peito à realização de elei
ções separadas, uma ape
nas para a Constituinte e a 
outra para os demais car
gos eletlvos. Disse Fragelli 
que é radicalmente contra: 
"A Nação nao tem condi
ções de fazer duas eleições 
gerais. Isso é falta de 
Juízo". Lembrou depois 
que quem sabe o custo de 
uma campanha eleitoral 
nao faz proposta dessa na
tureza. 

Concluiu dizendo que 
identifica nessas propostas 
nâo pertinentes à emenda 
da Constituinte a Intenção 
de alguns políticos no senti
do de aproveitar o número 
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de deputados e senadores 
que estarflo presentes no 
dia da sessão da votação 
para tentar emplacar ma
térias que nada têm a ver 
com o assunto principal, 
dai a sua reaçao contra "os 
oportunistas". 

BORJA 

O assessor especial da 
Presidência da República, 
Céllp Borja, afirmou ontem 
que a proposta enviada pe
lo presidente José Sarney 
ao Congresso, convocando 
a Constituinte, continua 
sendo a melhor de todas as 
que surgiram e, portanto, 
deverá ser aprovada. Em
bora nâo concorde com o 
substitutivo de Bierrem-
bach, Borja entende que é 
um direito do parlamentar 
fazer suas próprias suges
tões. Segundo ele, "o povo 
brasileiro está preocupado 
com a questfto da Consti
tuinte, ainda que não se in
teresse pelas definições ou 
formulações abstratas ou 
teóricas que cercam nor
malmente o problema''. 

Ulysses concilia 
as duas correntes 
O presidente da Câmara, 

Ulysses Guimarães, reuni
rá terça-felra á noite todas 
as lideranças partidárias 
em busca de um consenso 
para a emenda do Executi
vo que convoca a Assem
bleia Constituinte para o 
próximo ano. Ele considera 
fundamental para esse 
acordo compatibilizar a so
berania da Constituinte 
com os Interesses do Con
gresso e do Executivo. 

O deputado Ulysses Gui
marães, que pediu ao rela
tor Flávio Blerrembach o 
adiamento do parecer da 
Comissão Mista sobre a 
matéria, não quis definir a 
data de votação da emen
da. Ele alegou ser preciso 
primeiramente um amplo 
entendimento, uma vez que 
a matéria necessita de quo
rum qualificado de dois ter
ços, o que praticamente 
impede o confronto em ple
nário a respeito das 
possíveis alterações do pro-
Jeto. 

— O que terá de ser feito 
será através de consenso — 
observou Ulysses. 

O presidente da Câmara 
Informou que o primeiro 
consenso já está pratica
mente obtido: contatos pre
liminares revelam a gran
de aceitação â sua tese de 
criação de uma ou mais co
missões para funcionar co
mo Congresso Ordinário, 
durante os trabalhos da 
Constituinte. 

Ulysses assumiu a res
ponsabilidade, junto com 
as lideranças partidárias, 
de ter promovido o acordo, 
sobre a reforma tributária, 
mas ressaltou que as par
tes sabiam que o assunto 
seria levado ao conheci
mento do Presidente da Re
pública. 

— E foi o que eu fiz, no fi
nal da tarde. O Presidente 
sabe que o acordo feito foi 
de nossa responsabilidade, 
da responsabilidade do 
Congresso Nacional, depois 
de um esforço multo gran
de. E o presidente José Sar
ney, tem um profundo res
peito pelo Congresso — dis
se Ulysses. (Mais noticias 
sobre reforma tributária 
na página 5) 
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