
Destaques só 
" para temas 
controvertidos 

A tendência da Aliança Demo
crática é dar prioridde à convocação 
de eleições para a Assembleia Nacio
nal Constituinte na votação da 
emenda Sarney, para em seguida 
propor destaque nas votações de su
bemendas controvertidas e polémi
cas, como "questão aberta". A infor
mação é do líder do PMDB no Sena
do, Humberto Lucena (PB), que on
tem se reuniu reservadamente com o 
presidente do partido e da Câmara, 
Úlysses Guimarães, e o líder peeme-
debista na Câmara, deputado Pi
menta dá Veiga, para examinar a 
proposta de reforma tributária da 
emenda Sandoval e aproveitaram 
prara estudar as reivindicações de en
tidades da sociedade civil que pre
tendem a eleição da Constituinte au
tónoma. 

Lucena explicou que os pontos 
considerados polémicos deverão ser 
destacados para não prejudicar o 
fundamental na votação em plená
rio: a convocação de eleições para a 
Assembleia Nacional Constituinte 
em 15 de novembro de 1986. Entre 
esses temas controvertidos, o sena
dor citou o prazo para desincompati-
bilização de ocupantes de cargos nos 
.Executivos, delegados constituintes, 
votação em separado para Consti
tuinte e para governador, anistia a 
fnilitares cassados, grande comissão 
para exercer funções de Legislativo 
ordinário, referendo à nova Carta, re
ferendo para confirmar os consti
tuintes como parlamentares e ou
tros. 
* O líder antecipou que a bancada 
áo PMDB no Senado não aceita 12 
meses para a desincompatibilização. 

tendência é apoiar uma proposta 
termediária, de oito a dez meses, 

que ampliaria a atual, que varia de 
quatro a seis meses conforme o cargo 
ocupado. 
1 Lucena adiantou também que os 
entendimentos para votação da 
emenda Sarney serão intensificados 
na próxima semana, lembrando ain
da que o prazo para a votação da 
matéria na comissão mista do Con
gresso vencerá apenas no início de 
novembro. 

PDS decide 
rejeitar as 

subemendas 
BRASÍLIA 

A6ÊNCÍA ESTADO 

A Executiva Nacional do PDS 
firmou ontem posição contrária à 
convocação de uma Constituinte au
tónoma, às candidaturas avulsas — 
ainda que partidárias —- e à antecipa
ção da eleição da futura Assembleia. 
Os líderes do partido, deputado Pris
co Viana e senador Murilo Badaró, 
informaram que o PDS vai aguardar 
a apresentação do parecer do relator 
da comissão mista do Congresso que 
examina a emenda Sarney, deputa
do Flávio Bierrembach (PMDB-SP), 
mas definiu que não aceitará nenhu
ma das subemendas encaminhadas. 

Embora pretenda prazos maio
res que os atuais, o PDS decidiu on
tem aceitar cinco meses de desin
compatibilização para os governado
res, seis meses para secretários de 
Estado e ministros com mandato 
parlamentar e entre nove e dez me
ses para os demais ocupantes de car
gos nos Executivos municipal, esta
dual e federal. Outro tema examina
do foi a extensão do benefício da 
anistia para civis e militares ainda 
não alcançados. "Somos a favor da 
ideia de completar o processo de 
anistia" — adiantou Prisco Viana, 
mas a Executiva decidiu aguardar a 
solução alternativa prometida pelo 
deputado Flávio Bierrembach. 

A Executiva pedessistâ fixou po
sição também contrária aos dois tur
nos nas eleições municipais, como 
proposto em projeto de lei do depu
tado Álvaro Valle (PL), candidato à 
Prefeitura do Bio de Janeiro. 

De imediato, Prisco Viana infor
mou que mobilizaria as bancadas do 
PDS para comparecer maciçamente 
ao plenário ontem à noite para votar 
em favor da emenda Aírton Sando
val, que promove reforma tributária 
de emergência. O líder garantiu que 
o PDS não admitiria a retirada da 
emenda da pauta do Congresso, mes
mo que o governo prometesse enviar 
projeto melhor. f 


