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Relator quer Constituinte au 
Este é o desejo da sociedade, que ele consultou em v 

O deputado Flávio Blerrenbach 
(PMDB-SP) disse ao presidente 
do PMDB, Ulysses Guimarães, 
que a maioria esmagadora da so
ciedade civil — por ele consulta
da — deseja uma Constituinte au
tónoma. Como a maioria dos de
putados e senadores não aceita 
essa tese, ele teme que pode au
mentar o fosso entre o povo e o 
Congresso. 

O presidente do PMDB promo
veu almoço ontem em sua resi
dência, reunindo o líder do parti
do na Câmara, deputado Pimenta 
•da Veiga, e os relatores das co
missões mistas que examinam 
respectivamente, a emenda con
vocando a Assembleia Consti
tuinte e a devolução das prerro
gativas do Poder Legislativo. 

PROBLEMAS 

O deputado Flávio Blerrenbach 
chegou atrasado à reunião- > 
almoço de Ulysses, que durou 
três horas e mela. Blerrenbach só 
participou do encontro por 15 mi
nutos, tempo suficiente para ad
vertir o presidente do PMDB so
bre os riscos que representava o 
Congresso aprovar a emenda 
convocando a Constituinte, nos 
termos propostos pelo Governo, 
sem ouvir a sociedade civil. 

O deputado paulista disse ter 
consciência de que o Congresso ^ 
não aprovaria uma emenda con- 1 
vocando a Constituinte autôno- i 
ma, como quer a Ordem dos Ad
vogados, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil "e a quase 
unanimidade da Nação". Por isso 
mesmo, acha que se deve procu
rar uma alternativa "a fim de 
que não aumente mais ainda o 
fosso entre a sociedade civil e o 
Congresso". 

ALTERNATIVA 
Flávio Blerrenbach julga que 

uma alternativa válida seria a 
proposta formulada pelo deputa
do Manuel Costa (PMDB-MG), 
através de emenda constitucio
nal, dispondo sobre a eleição de 
123 deputados constituintes em 
1986, independentemente dos con
gressistas, variando a represen
tação de cada Estado e Território 
de um a 20, dependendo da di
mensão do eleitorado. Esses 123 
constituintes representariam 22,4 
por cento do atual Congresso. 

Como o almoço promovido por 
' Ulysses Guimarães não chegou a 
qualquer conclusão, o presidente 
do PMDB marcou outra reunião 
que começou às 21 horas de on
tem, também na residência ofi
cial do presidente da Câmara dos 
Deputados.. A expectativa era de 
que os debates varassem a ma
drugada, em face da complexida
de das questões relacionadas 
com a Constituinte e a devolução 
das prerrogativas do Poder Le
gislativo. 
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O deputado Câsslo Gonçalves, 
relator da comissão que estuda a 
redação do capitulo do Poder Le
gislativo, na Constituição, disse 
que foram discutidos os temas 
mais controvertidos, como a ex
tinção do decreto-lei, do decurso 
de prazo, do voto de lideranças, 
mas. Igualmente, os mecanismos 
que devem ser criados para agili
zar o Legislativo. 

Sustentou Cássio Gonçalves 
que existe a preocupação de valo
rizar e prestigiar o Poder Legis
lativo, mas dotando-o de condi
ções para que exerça suas res
ponsabilidades. Explicou o depu-

', tado mineiro, que é relator da co
missão das prerrogativas, que 
Ulysses deseja encontrar uma 
posição comum no PMDB para 
levar aos demais partidos. 

RETIRADA 
Gonçalves negou que, na reu

nião de ontem, na hora do almo
ço, na casa de Ulysses, tenha sido 

• sequer comentada a hipótese de o 
Presidente da República retirar 

• a emenda que enviou ao Congres
so convocando a Assembleia Na
cional Constituinte. 

O deputado mineiro admitiu, 
contudo, que a tendência da co-

, missão mista que examina a 
emenda da Constituinte é apre
sentar um substitutivo, acolhen
do uma série de alteraçãos na 

" proposta original formulada pelo 
Palácio do Planalto. 

O líder do PMDB na Câmara, 
Pimenta da Veiga, defende a ela
boração de um substitutivo à 
emenda Sarney para que o plená
rio do Congresso decida. O depu
tado Flávio Blerrenbach, relator 
da comissão que examina a 
emenda presidencial sobre a 
Constituinte,' acha Inevitável a 
apresentação do substitutivo. 

tônoma 
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Para Lyra, uma 
"ideia absurda'' 

Oministro da Justiça. Fer
nando Lyra, antecipou 
ontem que o principal as

sunto da reunião do Conselho 
Politico, hoje, no Palácio do 
Planalto, será a tramitação da 
emenda do Governo convocan
do a Assembleia Nacional 
Constituinte. E desmentiu as 
versões de que o presidente 
Sarney estaria pensando em 
retirar a proposta. 

Lyra considera "absurda" a 
idéla de convocação de uma 

| Constituinte autónoma, sem 
\ vínculos com o Congresso Na
cional ordinário. "Isso é coisa 
de quem nunca foi politico. 
Imaginar que seria possível or
ganizar duas eleições — uma 
para a Constituinte e outra para 
o Congresso — é simplesmen
te um absurdo impraticável",, 
justificou. 

Também a possibilidade de 
eleição de candidatos avulsos, 
ou delegados constituintes, é 
vista com desdém pelo Minis
tro da Justiça. "Se os candida
tos nâo se identificarem com 
um dos 30 partidos políticos 
que estão ai, é melhor não con
correr às eleições", argumen- *, 
tou. í 
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