
Relat or apresenta 
V 

substitutivo hoje 
Um projeto substitutivo à emenda 

do governo de convocação da Consti
tuinte será apresentado hoje, em 
Brasüia, 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
patibilizaçâo de ocupantes de cargos 
públicos e referendum da sociedade 
para propostas não aprovadas na 
Assembléia. 

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 autônoma, 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 desincompatibilizaçâo 
dos ocupantes de cargos públicos que 
queiram se candidatar à Assembléia; 
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
çâo, 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. 


