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presidente José Sarney enviou no final da 
',tarde de ontem mensagemadicionalao Con

gresso, solicitando que seja atribuído caráter 
preferenciai para recebimento à proposta de 
emenda constitucional que convoca a Assem
bleia Nacional Constituinte, o que significa que 
ela será lida, discutida e votada em plenário 
antes do final do próximo período legislativo. 
Em São Paulo, o presidente do norte-americano 
National Center for Constitucional Studlea, 
Cleon Skonsen, ofereceu aos parlamentares, 
brasileiros e aos futuros constituintes os servi
ços daquela entidade, especializada em estudos 
das constituições de todo o mundo, para a ela
boração da nova Carta Magna. 

Ao anunciar o envio da mensagem adicio
nal do presidente José Sarney, o secretário de 
Imprensa e Divulgação da Presidência da Repú
blica, jornalista Fernando César Mesquita, ex
plicou que o pedido de tratamento preferencial 
para a matéria só foi adotado para atender a 
exigências técnicas" do Legislativo, pois ele 

pretendia que o Congresso, por iniciativa pró
pria e soberanamente, estipulasse o prazo para 
tramitação da matéria. "Mas nada impediria que 
por um acordo de lideranças ou através da 
vontade de dois terços do Congresso ela ga
nhasse tal tratamento. Portanto, não foi uma 
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omissão do Executivo", explicou o' porra-voz. 
O assessor admitiu, porém, que houve erro 

quanto ao prazo de convocação da Constituinte 
para o dia 31 de janeiro do próximo ano, pois 
naquela data os atuais deputados ainda estarão 
com os poderes de seus cargos. "Mas esta é 
uma questão simples, que o próprio Congresso 
pode emendar, como de resto pode emendar 
tudo", acrescentou o porta-voz. 

Em Porto Alegre, o líder do PFL no Senado, 
senador Carlos Chiarelli, observou que o Con-* 
gresso pode adotar medidas não previstas no 
projeto presidencial, como as relativas à partici
pação, ou não, na Constituinte, dos senadores 
eleitos em 82, cujos mandatos expiram em 1990. 
Para o senador gaúcho, aliás, talvez a melhor 
forma de resolver esta questão, bem como ratifi-
car os poderes constituintes do Congresso a ser 

eleito em 86, seja a realização de um plebiscito 
após a eleição. "A situação dos senadores, de 
todo modo, sem dúvida, é de difícil solução" 
admite o senador. 

Segundo informou o líder do PDS na Cama 
ra, deputado Prisco Viana, o presidente do par
tido, senador Amaral Peixoto, deverá anunciar, 
em agosto, os integrantes das duas comissões 
partidárias para a Constituinte. A primeira delas 
será incumbida de acompanhar e aperfeiçoar a 
emenda do Executivo. Já a segunda comissão 
tratará de colher sugestões para a campanha 
eleitoral dos candidatos pedessistas à Consti
tuinte que prevê visitas, debates e comícios. 

Especializados em ajudar países a elaborar 
constituições, o National Center for Constitutio 
nal Studies, com sede em Washington, é inte
grado por estudiosos que passam anos lendo 
sobre o assunto e discutindo as mais diversas 
propostas, inclusive a da União Soviética. Se
gundo o professor Cleon Skonsen, que veio a 
São Paulo para fazer uma palestra sobre Consti
tuinte no simpósio da organização Causa Inter
nacional que se realiza no Hotel Maksoud Pla-
za, o National Center preparou 200 perguntas 
que são encaminhadas aos países e cujas res
postas servirão para a elaboração dos modelos 
de Constituições. 
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