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Os <i9 senadores e 479 deputados 
votam, hoje pela manhã, em dois 
turnos. o substitutivo Giavarina à 
mensagem presidencial convocando 
a Constituinte. Mas o PMDB vive 
um clima de indignação pois vários 
deputados se queixavam ontem de 
terem assinado uma lista em branco 
para um substitutivo à mensagem 
de Sarney e. em seu lugar, "ter sur
gido a própria emenda presidencial". 
O deputado gaúcho Hermes Zanetti. 
por exemplo, mostrou-se surpreso e 
indignado ao ver sua assinatura no 
substitutivo de Giavarina. quando 
na verdade, não o havia assinado. 

Ontem foi um dia de intensos 
contatos entre os líderes do PMDB. 
P F L e PDS na Câmara eno Seriado, 
para traçar a estratégia que o bloco 
partidário vai adotar para. a apro
vação do ato convocatório. Os três 
partidos unidos possuem mais de 
dois terços dos parlamentares do 
Congresso Nacional • número 
exigido para a aprovação de qual
quer emenda constitucional. Os 
lideres planejam ainda colocar na 
pauta, na quarta-feira, se possível, a 
nova Lei Orgânica dos Partidos. 
Contudo, existe um empecilho. A 
Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara ainda não examinou 
todas as 70 emendas ao projeto 
inicial. O líder do PMDB. deputado 
Pimenta da Veiga, pediu, ontem no 
início da tarde, ao seu liderado, 
deputado João Gilberto (RS) que 
marcasse, hoje. uma reunião de 
emergência da Comissão, e con
seguisse, a toque de caixa, enviar a 
legislação dos partidos ao plenário 
amanhã. Mas tanto João Gilberto 
quanto o líder do PFL na Câmara. 
José Lourenço, acham difícil essa 
hipótese. 

No entanto, Pimenta da Veiga 
não pretende desanimar desse 
projeto. pois com a proximidade das 
eleições municipais de 15 de noyenv 
bro. acha difícil conseguir reunir até 
aquela data número suficiente de 
deputados para aprovar a nova 
legislação dos partidos. Por isso ele 
acha imprescindível a votação dá lei 
orgânica amanhã. para se aproveitar 
o quórum conseguido com a votação 
do ato convocatório da Constituinte. 

O deputado Valmor Giavarina 
(PMDB/PR), relator do substi
tutivo aprovado pela Comissão Mis
ta do Congresso, reconhece que 
haverá dificuldades para a apro
vação na totalidade da emenda. Crê 
que será fácil aprovar os três pri
meiros artigos. Contudo, quanto aos 
dois outros, que tratam da anistia e 
prazo de desincompatibilização, em 
virtude das diferenças de opinião 
existentes até mesmo dentro de sua 
bancada, o parlamentar _ aponta 
como alternativa a votação destes 
temas na forma de destaque. 

Pimenta da Veiga acredita que às 
lideranças conduzirão a votação de 
forma ordenada, comandando as 
suas bancadas. No entanto, poucos 
minutos depois de fazer esta de
claração 40S jornalistas. o,deputado 
Hermes Zanetti (PMDB/RS) 
brigava com o senador Martins 
Filho, que estava presidindo a mesa 
do Congresso. 

Zanetti reclamava que sua as
sinatura constava do substitutivo de 
Giavarina, quando na verdade não o 
havia assinado. O deputado explicou 
que não emprestara seu nome para 
aquela proposta, pois quando havia 

I assinado uma lista, a pedido de 
Pimenta, no cabeçalho dizia ser 

aquele substitutivo à mensagem 
presidencial. "Mas isso aqui não es
tá suhstituindo nada. é a própria 
mensagem do presidente Sarney" 
defendeu-se Zanetti. abonando um 
exemplar de avulso. Nesse momento 
chegou.-Pimenta , que desconcer
tado, pediu a seu liderado para fazer 
um requerimento que seu nome seria 
retirado da lista. 

Como Zanetti existem vários 
outros deputados do PMDB, que se 
mostravam indignados com o fato de 
terem assinado uma lista em branco 
para um substitutivo â mensagem 
de Sarney "e . em lugar disso, ter 
surgido a própria emenda presiden
cial" queixava-se Luis Guedes 
(PMDB-MG). O deputado mineiro 
reclamou que. a bancada do seu par
tido, já ,se havia manifestado con
trariamente aos termos da emenda 
presidencial. Para ele. a solução seria 
a apresentação do substitutivo de 
Flávio Bierrembach. "só se tirando 
as partes que falam em plebiscito", 
acentuou. 

Segundo Luís Guedes, são exis
tem pelo menos trinta deputados do 
PMDB descontentes com o parecer 
de Giavarina. que instado pelos jor
nalistas sobre as assinaturas res
pondeu: "Pedimos um cheque em 
branco. Se se arrependeram, pro
blema deles" 

Francisco Pinto (PMDB/BA). 
Manoel Costa Júnior (PMDB/MG), 
e Benedito Monteiro (PMDB/PA) 
foram alguns dos parlamentares que 
se mostravam irritados e queriam a 
retirada de suas assinaturas. A 
deputada Beth Mendes (PMDB/ 
SP) , recém-ingressa no partido, 
se aliou a eles nas criticas e dizia que 
o parecer de Bierrembach voltasse a 
discussão em lugar do de Giavarina. 

Os últimos detalhes foram acer
tados ontem, durante uma reunião 
dos líderes do P D S . PMDB e PFL 
na Câmara e no Senado com o autor 
do substitutivo, deputado Irajá 
Rodrigues (PMDB/RS) , e poste
riormente referendado numa reunião 
com os ministros da Fazenda e do 
Planejamento Dilson Funaro e 
João Sayad .na Seplan. 

O texto que será votado no 
plenário, hoje â tarde, prevê a dis
tribuição de oito trilhões de cruzeiros 
aos Estados e municípios no pró
ximo ano, através da dotação da 
Taxa Rodoviária Única — TRU 
(õ()'< para os municípios). Imposto 
Sobre Transportes Rodoviários — 
ISTR (S()".; União._ Estados, 30"i 
União e 20'< municípios). Sobre a 
transferência de 1'"< do Fundo de 
Participação dos Municípios, re
presentando um e meio trilhão que 
está dividido entre os 4.200 mu
nicípios brasileiros, foi estipulado 
que esse dinheiro será empregado na 
área de Saúde. 

Compromisso 

"Todos nós. deputados e se
nadores, temos um compromisso 
maior neste momento: demonstrar 
ao País e ao mundo que teremos uma 
Assembleia Nacional Consti tuinte". 
A frase é do presidente da Câmara, 
deputado Ulysses Guimarães, que 
salientou, ainda, seu empenho em 
contatar todos os deputados e se
nadores que eneontram-se em 
viagem aos seus Estados ou mesmo 
ao exterior para que estejam em 
Brasília, hoje e amanhã, para 
examinar e deliberar sobre a con
vocação da Assembleia Nacional 
Constituinte. 


