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meSmO Sem O PT R e l a t o r apresenta ~~ 
Da Reportagem Local 

e da Sucursal de Brasília 

Já existe consen
so entre os parti
dos, com exceção 
do PT, para que 
Constituinte seja 
eleita, a 15 de no
vembro de 1986, 
juntamente com o 
"ongresso e gover
nadores, com ex
clusão da figura do 
delegado consti-

^ ^ ^ ^ ^ ^ tuinte e com a cria
ção de uma figura nova: a "comissão 
de representantes", composta por 
parlamentares, que cuidaria das ati-
vidades legislativas ordinárias du
rante a elaboração da nova Consti
tuição. Estas informações foram 
dadas ontem, em São Paulo, pelo 
presidente da Câmara e do PMDB, 
deputado Ulysses Guimarães (SP), 
69, às loh, na sede de seu partido. 

O presidente do PMDB disse que, 
após uma série de contatos feitos 
ontem, já dispõe de uma fórmula 
para o projeto de anistia aos multa
res que tenha condições de ser 
aprovado em plenário. Ulysses não 
quis revelar qual é essa fórmula, mas 
afirmou que já conversou com o 
ministro da Administração, Aluizio 
Alves, em torno de uma medida 
"viável, principalmente quanto aos 
recursos de que dispõe o Tesouro". 

"Compromisso" 
O presidente da Câmara disse que 

a Constituinte deverá ser convocada 

conjuntamente com o futuro Con
gresso porque "nós (parlamentares) 
sempre assumimos o compromisso 
dé uma Assembleia Constituinte, a 
ser eleita dia 15 de novembro de 1986, 
com a eleição de constituintes que 
depois seriam deputados e senado
res". A divisão entre os eleitos para a 
Constituinte e para o Congresso 
"poderia criar embaraços que se 
deseja que sejam evitados". 

Segundo Ulysses, a solução está na 
"comissão de representantes", for
mada por cerca de setenta a oitenta 
parlamentares, em caráter unicame-
ral (sem diferença entre deputados e 
senadores), representados proporci
onalmente à votação dos partidos nas 
eleições de 1986. Para o presidente da 
Câmara, no entanto, "se esta ideia 
não for boa, vamor ver outra. O que 
acho é que seria uma imprudência 
ficarmos com o Legislativo tal e qual 
funciona hoje, com uma sobrecarga 
para o poder constituinte ".Ulysses 
acrescentou que a ideia do delegado 
constituinte —eleito apenas para os 
trabalhos constituintes— não deverá 
vingar "porque há o receio de se 
criar um sistema eclético". 

Ulysses informou também que de
terminou a inclusão da discussão da 
nova Lei dos Partidos Políticos na 
pauta dos trabalhos de amanhã da 
Câmara. Essa lei vai tratar da 
organização dos partidos para as 
eleições de 1986, regulamentará a 
formação de diretórios, os prazos de 
filiação etc. Quanto ao prazo de 
filiação, Ulysses disse que este deve
rá ser de seis meses e não de um ano, 
como atualmente. 

Emenda Sanfordpode ser a saída 
Da Sucursal de Brasília 

Se os deputados e senadores não 
chegarem a um acordo sobre prazos 
de desincompatibilização na hora de 
votar a emenda do governo de 
convocação da Constituinte, uma 
nova chance poderá ser oferecida 
através de emenda constitucional de 
autoria do deputado Haroldo Sanford 
(PFL-CE), 60, que tramita em regi
me de urgência por dispor de apoio 
de dois terços de assinaturas parla
mentares das duas Casas. 

Ao projeto de emenda do deputado 
Sanford, o relator da matéria na 
comissão mista, senador Milton Ca
bral (PFL-PB), 64, ofereceu um 
substitutivo, já aprovado, que estabe
lece prazos diferenciados de desin
compatibilização segundo o cargo, 
público ocupado pelo pretendente a 
um mandato de constituinte. 

Assim, a matéria irá a plenário 
,com as seguintes propostas de prazos 
de desincompatibilização: ministro 
de Estado, governador e vice-gover-
nador (cinco meses); prefeito e 
vice-prefeito (seis meses); secretário 
de Estado (oito meses); governador 
nomeado, presidente, diretor e supe

rintendente de órgãos da administra
ção pública direta ou indireta, incluí
das as fundações criadas ou manti
das pelo Poder Público (dez meses). 

Aparentemente, o substitutivo do 
senador Milton Cabral apresenta 
mais chances de ser aprovado do que 
a solução que o relator da emenda do 
governo de convocação da Constituin
te, Flávio Bierrembach (PMDB-SP), 
45, apresentará hoje ao Congresso 
Nacional. Isso porque o deputado 
paulista tem posição inflexível por 
um prazo de desincompatibilização 
comum e unificado, contado a partir 
de 1° de janeiro do próximo ano. 

A maioria dos observadores par
lamentares sustenta que a inflexibili
dade do relator vai dificultar a 
aprovação do prazo único de desin
compatibilização. 
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substitutivo hoje 
Um projeto substitutivo à emenda 

do governo de convocação da Consti
tuinte será apresentado hoje, em 
Brasília, pelo relator da matéria no 
Congresso, deputado Flávio Bier
rembach <PMDB-SP), 45, dispondo 
sobre itens que o Palácio do Planalto 
não quis agregar à sua proposta, 
como anistia aos militares e civis 
não-beneficiados em 1979, desincom
patibilização de ocupantes de cargos 
públicos e referendum da sociedade 
para propostas não aprovadas na 
Assembleia. 

Para debater o processo de votação 
do substitutivo, os líderes de todos os 
partidos no Congresso voltam a se 
encontrar hoje à tarde com o presi
dente da Câmara, deputado Ulysses 
Guimarães (PMDB-SP). A sessão da 
comissão mista que apreciará a 
matéria está prevista para amanhã, 
às 9h e a votação em plenário se 
iniciará na próxima segunda-feira, 
podendo estender-se por toda a se
mana. 

Flávio Bierrembach deixou Brasí
lia na última quinta-feira, anuncian
do que iria isolar-se numa fazenda no 
Interior de São Paulo para redigir 
seu parecer. Não chegou a ver a pilha 
de cartas e manifestos entregue à 
comissão mista nas últimas horas, 
pedindo a instalação de uma Consti
tuinte exclusiva e autónoma, conde
nando a proposta do governo de dar 
poderes constituintes ao futuro Con
gresso. 

Sem eleição de vice 
Segundo o entendimento mantido 

por Ulysses com os líderes partidári
os, está descartada, entre outras 
propostas, a convocação de eleição 
em 1986 para escolha de um vice-pre-
sidente da República. Em contrapar
tida, Flávio Bierrembach deve dispor 
em seu parecer sobre as seguintes 
sugestões: criação de comissões con
sultivas municipais para formular 
propostas à Constituinte; ampliação 
do prazo de desincompatibilização 
dos ocupantes de cargos públicos que 
queiram se candidatar à Assembleia; 
prerrogativas e imunidades dos cons
tituintes (incluindo fixação salarial); 
ampliação da Lei de Anistia assinada 
em 1979 pelo então presidente João 
Baptista Figueiredo; direito da mi
noria constituinte de requerer refe
rendum da sociedade para matérias 
vencidas; e revogação da parte da 
legislação autoritária. 

Na questão de desincompatibiliza
ção, Bierrembach tem ponto de vista 
firmado pela unificação dos prazos. 
Sua proposta é que todo ocupante de 
cargo públicos deixe-o a partir de 1° 
de janeiro próximo se quiser disputar 
o pleito de 1986 para uma cadeira de 
Constituinte. 


