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ão da Constituinte começa à noite 
BRASÍLIA 

AGÊNCIA ESTADO 
O Congresso Nacional iniciou, 

no começo da noite de ontem, o 
processo de votação do substituti
vo do deputado Walmor Giavarina 
(PMDB-PR) à proposta de emenda 
constitucional que convoca a As
sembleia Nacional Constituinte. 
No entanto com dois problemas: o 
elevado número de pedidos de des
taque, para votar em separado al
guns dispostivos da matefia (43 ao 
todo), e um defeito no sistema ele-
trônico do plenário da Câmara dos 
Deputados, tornando compulsória 
a chamada nominal. Apesar dessas 
dificuldades, é certa a aprovação 
do substitutivo, pelo menos no en
tender das lideranças. 

Depois de um dia inteiro de de-
ha t e s em torno do substitutivo, 
com uma interrupção apenas para 
0 almoço, as votações tiveram iní
cio às 18h30 e, desde logo, consta-
tou-se que o sistema eletrônico não 
funcionava, para desespero dos 
parlamentares, que teriam de vo
tar pelas tradicionais chamadas 
nominais. 
1 Para se ter uma ideia do tempo 
exigido para essas votações, uma 
hora após as primeiras chamadas, 

Í
penas três requerimentos de des-
aque haviam sido submetidos à 

deliberação do plenário. 
I Após o pronunciamento sobre 
ps requerimentos de destaque, se
ria submetido a votos o próprio 
Substitutivo, para, em seguida, na 
hipótese de sua aprovação, ter iní-
fcio a votação dos destaques. 

1 Questões de ordem 
I Abertos às 10h30, os trabalhos 
desenvolveram-se sem novidades e 
com debates desinteressantes até 
as 12h40, quando a sessão foi sus
pensa para que a Mesa Diretora 
Sudesse ordenar os 43 requerimen-

js de destaque para a votação, só 
reiniciada à noite. 
' Às 14h20, o presidente do Con
gresso, Senador José Fragelli, viu-
se em dificuldades para conter su
cessivas e contundentes questões 
de ordem, levantadas principal
mente pelo deputado José Genoí-
no. Não faltou nem mesmo um pe
dido de verificação de quórum, 
confirmado na chamada nominal. 

O primeiro grande problema 
enfrentado por Fragelli ocorreu 
quando Genoíno, em nova questão 
de ordem, quis saber em que nú
mero do Diário do Congresso Naci-
nal havia sido publicado o parecer 
do deputuado Walmor Giavarina, 
autor do substitutivo aceito pela 
comissão. Genoíno levantou ainda 
outro problema; o parecer não ha
via sido publicado em avulso, um 

pequeno impresso normalmente 
distribuído aos parlamentares du
rante o processo de votação de ma
térias. 

"Matéria preclusa " 
A sessão foi então suspensa 

por 30 minutos, para que Fragelli 
pudesse "fazer um amplo exame 
em torno do problema levantado". 
Reaberta a sessão às 15h40, o pre
sidente do Congresso explicou que 
o parecer estava no Diário do Con
gresso do dia 19 e que a comissão 
mista havia adotado uma decisão, 
oferecendo o substitutivo Giavari
na. Para Fragelli, o assunto se es
gotara no âmbito da comissão mis
ta e adiantou ainda que as recla
mações do deputado deveriam ter 
sido colocadas naquela ocasião. "A 
matéria está preclusa." 

A partir desse anúncio de Fra
gelli, formou-se um início de tu
multo em plenário, só serenado 
quando o presidente do Congresso, 
agindo com mais rigor, contestou a 
afirmação do deputado Gerson Pe
res (PDS-PA), para quem o direito 
dos parlamentares estava sendo 
cerceado. 

Diante da insistência do depu
tado paraense, que queria saber 
como votar as emendas sem os pa
receres, Fragelli observou que a 
matéria em exame era do pleno 
conhecimento de todos os parla
mentares. 

Foi necessária uma interven
ção do líder governista Pimenta da 
Veiga, que reclamou de Fragelli 
"mais autoridade para evitar as 
manobras obstrucionistas". 

Recurso acatado 
Com muita dificuldade, Fra

gelli superou as intervenções infla
madas do plenário e acatou um re
curso de Gerson Peres, que recor
reu ao plenário da decisão sobre o 
problema da publicação dos pare
ceres. Só não foi aceita por Fragelli 
a manifestação de plenário, prefe
rindo remeter o recurso diretamen-
te à Comissão de Justiça da Câ
mara. 

Para impedir que os protestos 
do plenário prosseguissem, Fragel
li ergueu a voz e deu a palavra ao Io 

secretário da mesa, senador Enéas 
Faria, que leu o texto de requeri
mento do líder Pimenta da Veiga, 
pedindo preferência para a vota
ção do substitutivo Walmor Giava
rina, aprovado pelo voto simbólico 
das lideranças. Votaram contra 
apenas os líderes do PDT, do PT e 
do PSB. 

Enéas leu ainda outros requeri
mentos, todos de preferência, após 
o que se seguiram os pronuncia
mentos dos líderes partidários, no 
encaminhamento da votação. 

Ulysises assume a liderança 
BRASÍLIA 

AGÊNCIA ESTADO 

Com ar preocupado, o presidente 
do PMDB e da Câmara, Ulysses Gui
marães, permaneceu ontem no plená
rio ouvindo os debates em torno da 
j^menda que convoca a Constituinte. 
Demonstrou irritação com a obstrução 
de representantes do PT e de malufis-
tas do PDS. Também não gostou do 
volume de críticas à proposta de con
vocação da Constituinte. A certa altu
ra, não resistindo, pediu que o vice-
líder do PMDB, Arthur Virgílio Neto 
(AM), ocupasse a tribuna: "Fale a fa-
jyor da emenda, é preciso". 
I A falta de entusiasmo na defesa 
da emenda Sarney foi registrada tam
bém pelo senador Marcondes Gadelha 
(PB), vice-líder do PFL. Depois de 
ocupar a tribuna, ele desabafou com 
jornalistas: "Tem muita gente aqui 

sem coragem para defender a emenda 
do governo". 

O secretário do PMDB, Roberto 
Cardoso Alves (SP), quase sempre em 
oposição ào líder, justificou as dificul
dades de Pimenta da Veiga, acentuan
do que "o assunto é muito complexo, 
envolvendo uma série de questões po
li tico-institucionais". 

Miguel Arraes disse que no Con
gresso, "de Paulo Maluf a Chico Pinto, 
todos são a favor da Constituinte" e 
acrescentou: "As dificuldades surgi
ram por causa da liderança". 

Parlamentares da Aliança Demo
crática observaram; ironicamente, que 
Ulysses Guimarães, por seu comporta
mento de ontem no plenário, passou a 
acumular mais uma função — a de 
líder do governo — juntamente com as 
de presidente do PMDB, presidente 
da Câmara e vice-presidente da Repú
blica. 

r Até bispo no protesto 
AGÊNCIA ESTADO 

Tarjas pretas em árvores do 
centro da cidade, vigília cívica, um 
manifesto com mais de quatro mil 
assinaturas e centenas de telefone-

'mas para Brasília marcaram ontem 
o inconformismo de Porto Alegre 
com a não-convocação de uma As
sembleia Nacional Constituinte ex
clusiva. Antes mesmo de saber se a 
emenda Walmor Giavarina havia ou 

'não sido aprovada pelo Congresso, o 
bispo auxiliar da capital gaúcha, 
dom José Mário Stroeher, lamenta
va a decisão de se conceder poderes 
constituintes aos futuros parlamen
tares, alertando para os riscos de 
um novo impasse social, em conse
quência do "descompasso verifica
do entre os políticos e o governo e as 
aspirações populares". 

Dom José Mário participou da 
vigília cívica promovida pelo Movi
mento Gaúcho pela Constituinte e 
disse que estava preocupado com a 
possibilidade de o País sair da "es
trada da democracia", justamente 
em função dos conflitos que um im
passe social poderá trazer. "Os mili
tares podem até voltar ao poder — 
afirmou —, pois muita gente, da di
reita e extrema esquerda, vem apos
tando na'confusão." Segundo ele, é 
urgente que os políticos ocupem 
seus espaços diante da Nação, dei
xando de lado os interesses imedia
tistas, em especial os eleitoreiros. 
Ele lembrou ainda que a 8* Assem
bleia do Conselho Regional de Pas
toral defendia uma Constituinte 
'"exclusiva, proporcional, represen
tativa, autónoma, participativa, po
pular e fiel aos anseios do povo" e a 
tese de que o projeto da Constitui-

tção, antes de aprovado, deveria ser 
"submetido a um referendo popular. 

O governador Jair Soares tam
bém era favorável à uma Consti
tuinte exclusiva, mas acha que, 
mesmo sendo aprovada a proposta 
do governo, chegou o momento de 
se promover uma ampla campanha 
de esclarecimento nacional sobre o 
que é uma Constituinte e sua impor
tância. "A população precisa estar 
esclarecida para delegar responsa
bilidade a seu representante duran
te a elaboração da nova Carta Mag
na do País", comentou. Segundo ele, 
ninguém poderá furtar-se a dar sua 

colaboração para que o Brasil per
maneça na "estrada da demo
cracia". 

Também o Instituto de Enge
nharia de São Paulo insistiu na tese 
da Constituinte exclusiva, enviando 
ontem aos presidentes do Senado, 
José Fragelli, e da Câmara, Ulysses 
Guimarães, mensagem condenando 
a decisão de se conceder poderes 
constituintes ao novo Congresso. O 
documento, subscrito pelo presiden
te do Instituto de Engenharia, José 
Roberto Bernasconi, considera fun
damental uma Assembleia Nacional 
Constituinte autónoma, "composta 
por membros eleitos especificamen
te com a finalidade de redigir a nova 
Constituição do País". Os engenhei
ros afirmam ainda que a Constitui
ção deve "resultar de uma visão ge
nerosa, larga, de longo curso, vale 
dizer, estratégica, e não se pode cor
rer o risco de submetê-la às conse
quências dos interesses imediatis
tas das disputas pelo poder ou das 
influências conjunturais de toda a 
espécie". 

"FRUSTRAÇÃO POPULAR" 
Já o ministro do Gabinete Civil, 

José Hugo Castelo Branco, disse on
tem que se a emenda convocando a 
Constituinte fosse rejeitada, provo
caria uma grande frustração popu
lar e que ninguém teria condições de 
explicar "a rejeição de uma propos
ta que foi uma das principais ban
deiras da Aliança Democrática". Se
gundo ele, as resistências para a 
aprovação da matéria dão bem a 
ideia das dificuldades que serão en
frentadas durante o processo de ela
boração da nova Constituição. O 
ministro comentou ainda que os in
teresses pessoais, nesse momento, 
devem ser deixados de lado para 
que não prevaleçam "sobre os inte
resses de todos os brasileiros que 
ajudaram a construir a Nova Repú
blica". 

Enquanto governadores, minis
tros e até religiosos estavam preocu
pados com a Constituinte, o deputa
do Wilmar Pallis (sem partido-RJ) 
aproveitou-se do tumulto no Con
gresso Nacional e conseguiu reunir 
140 assinaturas de deputados para a 
sua emenda constitucional propon
do eleições presidenciais no próxi
mo ano. Ele ainda precisa de 20 assi
naturas na Câmara e 23 no Senado. 

Fotos Alencar MoxggitfQ 
nntl.1 

E nquan to o Congresso discute a Const i tu inte , os mili tares punidos fazem greve de fome no Salão Verde da Câmara 

"É, a presença está apertada" 
BRASÍLIA 

AGÊNCIA ESTADO 

"É, a presença está apertada" — 
admitia ontem às 17 horas, no plená
rio, o líder do PFL, senador Carlos 
Chiarelli (RS), preocupado com o fa
to de que, dos 479 deputados, esta
vam no Congresso apenas 401, bem 
como somente 55 senadores do total 
de 69 — faltavam sete do PDS, três 
do PFL, três do PMDB e um do PDT. 
Mas, as 19 horas, o PMDB garantia 
que 438 deputados já estavam no 
Congresso. 

Para ser aprovada, a emenda de 
convocação da Constituinte precisa
ria dos votos favoráveis de 320 depu
tados e 46 senadores. "Você tem cer
teza de que temos os 320 deputados 
necessários?" — indagava o deputa
do Aírton Soares (SP) ao líder do 
PMDB, Pimenta da Veiga, olhando 
para o plenário ainda com quase um 
terço de cadeiras vazias. Aírton Soa
res entendia que Pimenta da Veiga 
deveria fazer mais concessões aos 
dissidentes, a fim de assegurar pelo 
menos a presença dos deputados. 

Mas o líder do PMDB já havia 
feito várias concessões no decorrer 
das negociações, à tarde. Além de 
concordar com a retirada dos crimes 
conexos dentre os beneficiários dâ 
anistia, como defendia a esquerda do 
PMDB, aceitou a votação em separa
do do dispositivo relativo aos prazos 
de desincompatibilizaçâo, para aten
der aos moderados do partido. Tam
bém aceitou modificações no artigo 
Io, reivindicadas pelo PDS, que seria 
submetido a voto separadamente. 

Para assegurar o apoio do PDS, 
Pimenta concordou com o destaque 
para retirar do artigo Io do substituti
vo Giavarina à expressão "sem pre
juízo de suas atribuições constitucio
nais", referindo-se à missão consti

tuinte do futuro Congresso. Segundo 
Bonifácio de Andrada (PDS-MG), 
mantido o texto original haveria, na 
prática, o funcionamento de quatro 
Câmaras: a Constituinte, a Câmara 
dos Deputados, o Senado e eventuais 
sessões conjuntas do Congresso Na
cional. O PDS sugeriu, então, a se
guinte redação para aquele item: 
"Os membros da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal reunir-se-
ão unicameralmente, em Assembleia 
Constituinte, livre e soberana, no dia 
Io de fevereiro de 1987, na sede do 
Congresso Nacional". 

Bonifácio de Andrada, com 
apoio de setores do PFL, explicou 
que suprimida a expressão "sem pre-
juízo de suas funções constitucio
nais", seria atribuição da própria 
Constituinte definir o trabalho legis
lativo ordinário. Estaria aberto o ca
minho para a sugestão de Ulysses 
Guimarães de criação da "comissão 
legislativa", com a atribuição de cui
dar da legislação ordinária enquanto 
funcionasse a Constituinte. 

Outra mudança apresentada pe
lo PDS suprime a exigência de quo
rum de maioria absoluta para apro
vação da nova Constituição, passan
do a maioria simples. O PDS tam
bém insistia em eliminar a limitação 
de tempo de trabalho da Constituin
te para promulgar a nova Carta. Pela 
proposta do PDS, caberia à própria 
Constituinte decidir em quanto tem
po concluiria seu trabalho, explicou 
Bonifácio Andrada. 

Os líderes da Aliança Democráti
ca enfrentaram também resistências 
na questão da desincompatibiliza
çâo. Setores de quase todos os parti
dos estavam sendo pressionados a 
não aceitar a proposta do substituti
vo oficial, de nove e seis meses res
pectivamente para autoridades sem 
mandato legislativo e com mandato. 

"Por que não prazo igual para to
dos?" — reclamava o deputado baia
no Ângelo Magalhães (PDS), irmão 
do ministro António Carlos Maga
lhães. Sem confirmação, Amaral Ne
to (PDS-RJ) dizia que António Car
los e Aureliano Chaves tinham solici
tado a seus amigos que não votas
sem aquele item, considerado discri
minatório. Mesmo assim, o ex-malu-
fista Haroldo Sanford, em trânsito 
para o PMDB cearense, preparava 
pedido, de destaque para fixar o pra
zo em 12 meses. "Não passa" — ga
rantiu Ângelo Magalhães. 

O deputado Aibérico Cordeiro 
(sem partido-AL) pretendia excluir 
os ministros do prazo de nove meses, 
para atingir apenas secretários e diri
gentes de empresas públicas. "Assim 
poderíamos encontrar apoio para a 
aprovação" — justificava. "São os se
cretários que vão lutar contra nós" — 
concordava a deputada Rita Furta
do (PFL-RO). 

Enquanto isso, Nelson Marche-
zan (PDS-RS) anunciava seu voto 
contrário à emenda do governo, caso 
não fosse dada preferência a uma 
emenda convocando a Constituinte 
exclusiva. "O governo deve admitir 
que está fazendo apenas uma revisão 
constitucional e não convocando 
Urna Constituinte — argumentava. — 
Se os 23 senadores eleitos em 82, por
tanto sem delegação para serem 
constituintes, podem integrar á futu
ra Assembleia, por que o resto do 
Congresso não pode desempenhar a 
mesma função?" 

Marchezan admitia ainda que as 
lideranças dificilmente controlariam 
suas bancadas e que a matéria pode
ria ser rejeitada. Segundo ele, a ques
tão "foi mal encaminhada desde a 
destituição do deputado Flávio Bier-
rembach, um ato de violência come
tido pelo PMDB". 

Sarney pede empenho à Aliança 
BRASÍLIA 

AGÊNCIA ESTADO 

Os l í de r e s da 
Aliança Demo
crática que parti
ciparam ontem 
da reun ião do 
Conselho Político 
com o presidente 
José Sarney saí
ram do Palácio 
do Planalto com 
uma recomenda
ção: todo empe
nho possível para 
que a emenda de convocação da As
sembleia Nacional Constituinte, na 
forma proposta pelo governo, fosse 
aprovada pelo Congresso. O líder do 
PMDB, Pimenta da Veiga, anteci-
pou-se e garantiu ao presidente que a 
emenda seria aprovada, embora re-

. • • - -

conhecesse que teriam pela frente 
uma sessão de "longos debates". 

A reunião foi antecipada para às 
9 horas — normalmente, começa às 
11 — para que os líderes pudessem 
participar da sessão do Congresso, 
iniciada às 10h30. O ministro da Jus
tiça, Fernando Lyra, no entanto, aca
bou não participando, já que não ha
via sido avisado da antecipação do 
horário, segundo confessou. Por vol
ta das 11 horas, mandou que sua se
cretária ligasse para o Palácio do 
Planalto, porque chegaria atrasado. 
Era tarde demais: a reunião já tinha 
acabado. 

Na Câmara, Pimenta da Veiga 
transmitiu aos vice-lideres do parti
do a recomendação do presidente 
Sarney, mas acentuou que estava 
aberto às negociações. As negocia
ções, contudo, não passariam por 
mudanças substanciais nos disposi

tivos que tratam da anistia a civis e 
militares. "Os militares punidos por 
atos políticos foram inteiramente 
anistiados e o ressarcimento dos ven
cimentos atrasados está fora de cogi-
trações", afirmou o deputado. 

Já o líder do PFL na Câmara, 
deputado José Lourenço, procurou 
reduzir a importância de um movi
mento favorável à convocação de 
uma Constituinte exclusiva, que co
meçava a se formar em seu partido, o 
líder do PFL no Senado, sehadro 
Carlos Chiarelli, por sua vez, garan
tia que a sua bancada era um "bloco 
monolítico" em favor do substitutivo 
de Walmor Giavarina. O próprio se-
cretario-geral do partido, deputado 
Saulo Queiroz (MG), um dos articula-
dores do movimento, estava desani
mado no final da tarde. "Eles conver
saram muito e não decidiram nada. 
São mesmo uns artistas." 

Os cassados?^ 
desanimados ] 

BRASÍLIA 
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Os 122 praças não anistiados em< 
1979 e as 22 mulheres de punidos', 
pelo movimento de 64, que se encon-* 
tram em greve de fome, permanecei 
ram no Salão Verde da Câmara até] 
os 30 minutos de ontem, quando ai 
deputada Beth Mendes telefono»^ ao! 
presidente Ulysses Guimarães soli-f 
citando autorização para que o gru-i 
po passasse a noite no recinto. O; 
deputado paulista alegou impedi
mento regimental e não concedeu a, 
autorização. Entretanto, Ulysses-
concordou que eles dormissem nos» 
dois ônibus estacionados no pátio da 
Câmara. As mulheres passaram a< 
noite na casa de amigos e familiares., 

Durante todo o dia de ontem, o; 
grupo permaneceu na Câmara 
acompanhando a discussão da! 
emenda do governo, atribuindo po
deres constituintes ao futuro Con
gresso. Parte do grupo assistiu aos* 
debates nas galerias, enquanto o 
restante dividiu-se pelo Salão Verde 
e dependências, discutindo suas rei
vindicações com os parlamentares. 

Até as 17 horas, quando a vota
ção da matéria começou a ser enca
minhada, um dq| coordenadores da 
União dos Militares Não Anistiados, 
Joelson Rocha, demonstrava grande 
descrença em relação ao atendimen
to das reivindicações do movimento. 
Segundo Joelson, caso fosse apro-vá-
do o substitutivo do deputado Wal* 
mor Giavarina (PMDB-PR), cer?à* 
de seis mil praças, punidos discijrfr-
narmente pelo movimento de 64, se>' 
riam excluídos dos benefícios 'ffà 
anistia. 

No decorrer do encaminhamen
to da votação, a coordenação do gru
po ainda não havia decidido quàf 'éfyi 
ria a sua reação caso fosse aprovado, 
o substitutivo oficial. Joelson Roch* 
contestou a alegação de que ne
nhum dos punidos quer a reintegra
ção. Ele próprio, cassado aos 25 anos. 
e que se formou posteriormente ejii 
Direito e Jornalismo, disse que gos
taria de voltar a vestir a sua farda no 
serviço ativo. Joelson argumentou 
que o grupo aceitou a anistia sem 
reintegração, com receio de, em cais» 
contrário, não ser atendido em ne
nhuma das suas outras reivindica
ções. .J.~«« 

O líder do PMDB e do governa 
deputado Pimenta da Veiga, raab: 

sensível que o líder do PFL, Jo | f 
Lourenço, às negociações em torno 
da anistia a civis e militares, incluí
da no substitutivo à emenda da 
Constituinte, revelou à tarde, em 
meio à discussão da matéria em pie-
nário, que havia concordado em; «1» 
terar os dispositivos da anistia, •'(_*•-' 
perando o apoio do PT e do PDI"*.t, 


