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Soares é contra a emenda de Sarney 
7 1 flUT 1985 

O governador gaúcho vai trabalhar contra a Constituinte Congressual 
Militares punidos pressionam 

Porto Alegre — Os mili
tares punidos por atos Insti
tucionais estão se prepa
rando para exercer uma 
grande pressão sobre os 
congressistas quando a 
emenda da Constituinte, 
que inclui a questão da 
Anistia, entrar em votação. 
Ontem, ò presidente da 
Ampla — Associação de 
Defesa dos Direitos e Pró-
Anistia dos Atingidos por 
Atos Institucionais —, Alci
des João Branco, anunciou 

que uma grande caravana 
viajará do Rio Grande do 
Sul a Brasília e divulgou 
um documento que a enti
dade tentou entregar ao 
presidente do PMDB e da 
Câmara, Ulysses Guima
rães, em Porto Alegre. 

No documento, os milita
res lembram que perde
ram seus direitos por se so
lidarizarem com um Go
verno constituído e desta
cam que sofreram ainda 
uma punição "mais desu

mana e cruel", porque fica
ram impedidos de traba
lhar em empresas priva
das, conforme o artigo 48 
do Decreto-lei 314. Segundo 
a Ampla, pareceres jurídi
cos admitem que os milita
res têm direito a uma inde-
nização por danos, já que 
muitos deles e suas 
famílias (içaram "conde
nados à morte pela fome, o 
que levou alguns ao exílio e 
à guerrilha e outros à men
dicância e ao túmulo". 

Anistia vem antes da nova Carta 
Porto Alegre — Autor 

da emenda que trata da 
reintegração dos punidos 
por atos de exceçáo, o de
putado Jorge Uequed 
(PMDB-RS) declarou on
tem que o Congresso não 
votará uma nova Consti
tuição sem antes estender 
a anistia ampla e irrestri
ta a todos os brasileiros. 

Uequed afirmou que sua 
emenda Já obteve uma 
grande vitória — a garan
tia de que será votada an
tes da emenda da Consti
tuinte. 

"A vitoria não será me
nor se, em vez da emen
da, for votado o substitu
tivo das lideranças parti

dárias; o que importa é 
que o País precisa da 
anistia antes da Consti
tuinte", disse o deputado. 
Jorge Uequed afirmou, 
ainda, que tanto sua 
emenda como o substltu-

aperíei-
çoados. Já que a posição 
do Congresso sobre o as
sunto é muito clara. 
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Jair aceita participar de movimento por Constituinte 

Ulysses prevê caos 
nos trabalhos das 
Casas legislativas 

LEITE FILHO 
Da Editoria de Politica 

A tumultuada tramita
ção da emenda do Governo 
na comissão mista do Con
gresso, que não poupou se
quer o presidente do 
PMDB, Ulysses Guima
rães, de uma derrota, pro
vocou dividas sobre o fun
cionamento da Assembleia 
Nacional Constituinte. 

Quando viu o sacrifício 
de sua proposta para a for
mação de uma comissão 
Legislativa, um órgão de 46 
deputados e senadores pa
ra responder pelo Congres
so, enquanto a Constituinte 
se dedicar à elaboração da 
nova Constituçâo, o presi
dente da Câmara fez um 
desabafo preocupante: 

- Eu não sei como é que 
essa Constituinte vai fun
cionar. Sem a comissão le
gislativa, nós vamos ter es
truturas superposiciona-
das, que poderão provocar 
um verdadeiro caos. Como 
é que poderá haver ordem 
nos trabalhos, se a direçâo 
da Constituinte ficará pul
verizada entre as presidên
cias da Câmara, do Sena
do, do Congresso e da pró
pria Constituinte? Quem 
vai conduzir o que? - per
guntou Ulysses. 

mente aprofundar a Inda
gação que vem sendo feita 
há algum tempo em alguns 
círculos bem-sltuados do 
meio politico: 

- Se o Congresso tem po
deres para reformular a 
Constituinte, por que a 
preocupação em fazer a 
Constituinte? 

A pergunta se assemelha 
a uma outra formulada na 
campanha do candidato 
Tancredo Neves quanto à 
necessidade dos grandes 
comidos, uma vez que o 
candidato já tinha garanti
do os votos no Colégio Elei
toral. 

OPÇÃO DO CAOS 

A proposta do dirigente 
peemedebista, que ele fez 
questão de defender até o 
fim, dentro da própria Co
missão Mista, como sim 
pies deputado, foi vetada 
pelo PFL, PDS e por uma 
facção do PMDB no Sena
do, sob o argumento de que 
ela poderia resultar num' 
Congresso superbiônico. 

Segundo a interpretação 
que acabou prevalecendo, 
a comissão reduziria o Con
gresso, ainda que apenas 
na fase de redação da nova 
carta, prevista para um 
ano, de 559 deputados e se
nadores eleitos dlretamen-
te pelo povo a um diminuto 
grupo de pró-homens do 
Legislativo integrado ape
nas por 46 pessoas. 

A indicação dos mem
bros desta comissão pode
ria gerar um tumulto quase 
insuperável, maior mesmo 
do que as teses em debate 
da Nova Constituição, por
que cada um dos 487 depu
tados e 72 senadores eleitos 
pelo povo em 1986 se senti
rão no direito de se trans
formar também num pró-
homem. 

Embora a idéla do presi
dente da Câmara seja de 
racionalizar os trabalhos, 
uma vez que o Congresso 
inteiro não poderia legislar 
e fazer a Constituição ao 
mesmo tempo, por uma 
questão de espaço físico, 
como diz o próprio Ulysses, 
sua proposta peca princi
palmente por não acomo
dar os interesses dos políti
cos, antes os contrariam 
ainda mais. 

MAIS TUMULTO 

A exacerbação de âni
mos que provocaria a indi
cação para a Comissão Le
gislativa poderia por outro 
lado, desencadear um tu
multo quase Insuperável 
nos debates da Constituinte 
que são caóticos pela sua 
natureza. 

A solução dada pela co
missão mista, derrotando a 
proposta de Ulysses e op
tando pela fórmula não me
nos complexa do trabalho 
concomitante do Congresso 
com a Constituinte, agra
vado com a dispersão de di
rigentes em quatro diferen
tes, é outro elemento com
plicador provocado pelo tu
multo da sexta-felra na co
missão mista que examina 
a matéria. 

Este tumulto, que poderá 
assumir proporções impre- . 
visíveis a partir da votação 
final pelo Congresso, mar
cada para a próxima 
quarta-feira, deverá certa-

POR ENQUANTO 
Naquele caso, a resposta 

não demorou. Os comícios 
eram dispensáveis, quando 
mais porque poderia provo
car tumultos desnecessá
rios capazes de desviar o 
rumo da vitória final do 
candidato. Seria "o caso 
agora de evitar a Consti
tuinte para assegurar uma 
reforma constitucional me
nos traumática? 

No caso presente, porém, 
se a resposta for a mesma, 
ela tende a demorar algum 
tempo. O Governo e suas li
deranças politicas necessi
tam de sè agarrar ao mito 
da Constituinte, para jogar 
para mais adiante questões 
incómodas, como a da fixa
ção do atual mandato pre
sidencial. 

Uma opção agora pela 
reforma constitucional em 
vez da Constituinte poderia 
atiçar a fome de poder do 
Congresso, duramente ata
cado por recente campa
nha da Imprensa contra 
abusos praticados no am
biente doméstico. 

O Congresso que quer a 
qualquer custo votar ainda 
este ano a emenda das 
prerrogativas, já deu na 
comissão da Constituinte 
sua primeira cutucada no 
Governo, ao aumentar de 
seis para nove meses os 
prazos de desincompatibili-
zação dos ministros de Es
tado, sem mandato parla
mentar. 

O Governo e a própria cú
pula da Aliança Democrá
tica receiam que o Con
gresso se prevaleça da ain
da frágil situação do presi
dente José Sarney no Palá
cio do Planalto, para amea
lhar poderes demais, a 
exemplo do que ocorreu no 
período pré-64. 

GANHANDO TEMPO 
Nesta fase, marcada pe

la dominação do poder ci
vil, os poderes do Congres
so cresceram desmesura
damente a ponto de inviabi
lizar pelo menos três admi
nistrações presidenciais: a 
de Getúlio Vargas, em 1954, 
que se suicidou no antigo 
Palácio do Catete; de Jânio 
Quadros, que renunciou se
te meses depois de iniciado 
o mandato em 1961; e final
mente João Goulart, depos
to pelos militares. 

Para evitar esses desca
minhos, o Governo e a 
Aliança Democrática, e o 
próprio PDSmobilizam-se 
para assegurar aprovação 
da emenda do presidente 
José Sarney de convocação 
da Assembleia Nacional 
Constituinte, já agora nes
ta semana, para que não fi
que para depois da eleição 
de 15 de novembro. 

Com isso, a cúpula politi
ca espera adiar, pelo me
nos por mais três meses - o 
Congresso entra em reces
so no dia cinco de dezem
bro para só voltar a funcio
nar a l» de março - estas 

' questões melindrosas. 
Se a Constituinte se mos

trar inviável com o tempo, 
como tudo parece fazer 
crer, o Congresso continua
rá com poderes para 
desconvocá-la, mas até lá o 
País conseguiria respirar o 
suficiente para superar a 
fase mais difícil da transi
ção politica. Iniciada a 151 
de março com o poder civil f 
empalmado pelo presiden
te José Sarney. 

Porto Alegre - O gover
nador Jalr Soares (PDS-
RS) admitiu, ontem, 
integrar-se a um movlmen- • 
to nacional para forçar a', 
Nova República a reconsi
derar sua decisão de convo-, 
car uma Constituinte con
gressual. Segundo ele, o 
Brasil já sofreu demais as 
conseq"uênclas de uma Ir-í 
regular vida constitucional; 
e, por Isso, o Rio Grande do 
Sul está ao lado da OAB e 
da sociedade civil na busca 
de uma Constituinte livre, 
soberana e exclusiva. 

Jalr justificou sua posi
ção dizendo que politica
mente há um risco sério em 
transformar o Congresso 
em Constituinte, já que os 
senadores eleitos em 82, 
"mesmo sendo ilustres", 
não receberam mandato, 
para alterar a Constitui-9 

ção. Além de rejeitar a 
idéla de "constituintes bio- • 
nicos. Jair advertiu que um 
Congresso que na sua 
maioria apoia o Governo, o. 
que pode acontecer, não 

• aprovaria pontos da Consti-. 
tulnte que interessam ao 
povo mas não sâo do agra
do do Executivo. 

ParaGueiros, 
substitutivo : 

será aprovado 
O PMDB espera aprovar, ' 

sem problemas, amanhã, a . 
convocação da Assembleia ' 
Nacional Constituinte, na 
forma do substitutivo apro-
vado sexta-felra pela co-
missão mista do Cohgres- -
so. O líder do partido em 
exercício no Senado, Hélio 
Gueiros, acredita que, de
pois do resultado obtido na • 
comissão, o substitutivo. 
não corre riscos. 

— O substitutivo se ba-. 
seou no consenso de todos 
os partidos, exceto o PT,. 
que honrarão no plenário a • 
manifestação da comissão . 
mista, com a manutenção 
integral do texto — previu. „ 

O líder do PDS na Cama-1 
ra, deputado Prisco Viana, ; 
anunciou ontem que seu • 
partido vai renovar em ple
nário os destaques levanta
dos e derrotados na comis
são mista, mas sem pre
juízo dos pontos fundamen
tais do substitutivo, com os 
quais também está de acor
do. 

A expectativa do PMDB 
é de que não haja qualquer 
problema de quorum, dada 
a importância da matéria, 
e que o comparecimento 
seja grande na sessão de , 
hoje, destinada à discus- -
são. A votação deve ocor
rer na sessão da tarde ou 
na da noite, conforme ava-
liação sobre o quorum, pois 
são necessários dois terços 
da Câmara e do Senado pa
ra a aprovação. 


