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PMDB, deputado 
Ulysses Guimarães 
(SP), 69, disse on
tem que "dificil
mente as ideias po-

Âí, lêmicas alcançarão 
IjlM quórum qualificado 

de dois terços" na 
votação da emenda 
do governo de con
vocação da Assem

bleia Nacional Constituinte. Ele con
sidera temas polémicos e, portanto 
de difícil aprovação pelos parlamen
tares, a anistia que permite a 
reintegração dos militares e a convo
cação de uma Constituinte exclusiva 
ou autónoma. Na sua opinião, a 
emenda tem de ser votada, "impre
terivelmente", até 15 de novembro. 
Por sua vez, o líder do PMDB na 
Câmara, deputado Pimenta da Veiga 
(MG), 38, anunciou ontem que o 
Congresso deverá votar na próxima 
semana, provavelmente na quarta-
feira, o substitutivo à emenda do 
governo. 

Veiga, que manteve encontro on
tem de mais de uma hora com o 
presidente José Sarney, disse que 
todas as sugestões de convergência 
propostas pelo deputado Flávio Bier-
rembach (PMDB-SP), relator da 
comissão mista do Congresso que 
examina a emenda do governo, serão 
aproveitadas e passarão a constar do 
substitutivo. 

Hoje, Ulysses Guimarães promove, 
na sua casa no Lago Sul de Brasília, 
encontro entre os líderes de todos os 
partidos políticos com representação 
no Congresso, o senador Helvidio 

Nunes (PDS-PI) e o deputado Oscar 
Corrêa (PFL-MG), presidente e vi-
ce-presidente da comissão mista que 
analisa a emenda da Constituinte, e 
seu relator, Flávio Bierrembach. 
Tentará definir os pontos de consenso 
e o que é matéria polémica. Também 
a fornia de votação —se substitutivo 
ou por destaques— deverá sair da 
reunião dessa noite. 

Comissão legisladora 
Disse, em seguida, que existem 

duas opções na convocação da Cons
tituinte: "Ou criamos uma comissão 
paralela, composta por cerca de dez 
por cento do total de congressistas 
para atuar nas questões ordinárias, 
com os integrantes escolhidos pro
porcionalmente ao número de políti
cos de cada partido, ou delega-se ao 
Executivo poderes para legislar 
através do artifício dâs leis delega
das". Ulysses fez a ressalva de que, 
na segunda hipótese, a Constituição 
prevê que os assuntos que não 
puderem ser resolvidos por leis 
delegadas seriam objeto de análise 
de um Congresso convocado para 
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Para o presidente da Câmara, a 
eleição' da comissão paralela, de 
sessenta ou setenta componentes, "é 
o caminho mais correto". Seu argu
mento é de que o País não pode 
funcionar com quatro corpos legisla
tivos ao mesmo tempo —Câmara, 
Senado, Congresso e Constituinte—, 
pois isto comprometeria os trabalhos 
legislativos, com prejuízo para todos. 
Através, então, de uma emenda 
constitucional, se criaria a figura do 
Legislativo unicameral. Os membros 
desta comissão especial —na análise 
de Ulysses— teriam dupla função: 
seriam constituintes e votariam 
questões ordinárias. 

Advogados querem ANC em 1986 
Os presidentes de 96 subseções da 

Ordem dos Advogados do Brasil-se-
ção São Paulo divulgaram ontem, em 
São Paulo, a "Carta de Santos", 
defendendo a convocação e instala
ção da Assembleia Nacional Consti
tuinte em 1986 e condenando a 
atribuição de poderes constituintes 
ao Congresso, conforme proposta do 
presidente José Sarney. 

"Nada justifica atribuir ao Con
gresso Nacional poderes constituin
tes. A sociedade civil vem repelindo, 
com veemência, tal encaminhamento 
pelo Estado, contra a vontade da 
Nação. A Assembleia Nacional Cons
tituinte, autónoma e específica, des

vinculada do Congresso Nacional, 
prontamente convocada e instalada 
já em 1986, elegendo-se os constituin
tes pelo voto direto majoritário, sem 
vinculação partidária obrigatória, é o 
que querem os advogados, em conso
nância com os desejos do povo 
brasileiro", diz o documento, elabo
rado pelos advogados na 13a Reunião 
de Presidentes de Subseções da ' 
OAB-SP, realizada entre os dias 4 e 6 1 
em Santos, a 72 quilómetros de São < 
Paulo. "A consciência nacional não ' 
aceita um poder constituinte origina- ' 
rio formado por poderes já constituí- '• 
dos", conclui a Carta, que será. > 
enviada a todas as seções da OAB i 
Brasil. 
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