
/ 
4 — O ESTADO DE S. PAULO 

Governo tenta garantir 
emenda da Constituinte 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

O presidente Sar-
ney, os presiden
tes da Câmara e| 
do Senado, os mi
nistros da Justiça1 

e da Casa Civil e 
os l í d e r e s dai 
•aliança Demo 
crática estão con-i 
tfa as modifica
ções que os con
gressistas preten
dem fazer na pro-[ 
posta do governo que convoca a As
sembleia Nacional Constituinte e já 
começaram a trabalhar para que ela 
seja aprovada, sem problemas, até o 
final de outubro no Congresso Na
cional. 

O presidente da Câmara, Ulysses 
Guimarães, e o líder do PMDB, Pi
menta da Veiga, reuniram-se duas 
vezes com o relator da proposta na 
comissão mista do Congresso, depu
tado Flávio Bierrenbach (PMDB-
SP), para discutir o parecer que ele 
apresentará até o dia 8. As bancadas 
do PFL na Câmara e no Senado fe
charam a questão em torno da pro
posta original do governo. Hoje, o 
Conselho Político do governo discute 
o assunto e deve recomendar às ban
cadas que aprovem o texto com pou
cas alterações. E o líder do PMDB no 
Senado, Humberto Lucena, deixou 
Claro que as emendas dos parlamen
tares deverão ser votadas através de 
destaques, sem prejudicar a aprova
ção da proposta original. 

Pouco antes de se reunir pela se
gunda vez com Ulysses e Pimenta da 
Veiga, ontem à noite, o relator da 
proposta negou ter recebido qual-

! quer instrução sobre seu parecer, 
reafirmando sua intenção de apre-

! sentar um substitutivo, convocando 
uma assembleia com a missão exclu
siva de elaborar uma Nova Constitui-

; ção, desvinculada do Congresso. 
Em seu primeiro encontro com o 

presidente da Câmara, o deputado 
Flávio Bierrembach afirmou que os 
depoimentos prestados na comissão 
mista, as viagens que fez pelo País, e 
os debates de que participou, lhe per
mitiram constatar que a opinião pú
blica deseja uma Constituinte com a 
missão exclusiva de elaborar a nova 
Carta, para justificar o substitutivo 
que pretende apresentar a proposta 
do governo. 

O deputado paulista enfatizou 
que está "em busca de uma solução 
negociada, que agrade a gregos e 
troianos e possa ser aprovada pelo 
Congresso", maniíestando-se preo

cupado com a possibilidade de a pro
posta de governo, sobre a Constituin
te, ser rejeitada pelo Congresso Na
cional. Daí porque ele disse ser con
tra a apreciação de emendas separa
damente do texto original, como 
quer a cúpula do governo e da Alian
ça Democrática. Se o texto do execu
tivo for rejeitado, nenhuma das 
emendas poderá ser aproveitada. 

À noite, Bierrembach foi alertar 
o líder do PMDB e o presidente da 
Camará de que percebeu, desde a se
mana passada, "um movimento cres
cente no Congresso, em todos os par
tidos políticos, de parlamentares dis
postos a rejeitar a proposta do gover
no. Ele negou ter recebido instruções 
do comando peemedebista, ou do 
Palácio do Planalto, de que não deve 
alterar a proposta original, e disse 
estar autorizado pelo governador 
Franco Montoro a revelar o seu entu
siasmo pela tese dos delegados cons
tituintes. Tudo o que o deputado de
seja é mais tempo para buscar Uma 
solução negociada, que atenda a to
das as correntes. 

Ao deixar a residência de Ulysses 
Guimarães, após seu primeiro enco-
tro, o relator da proposta não parecia 
satisfeito com o resultado da conver
sa rápida que tiveram. Convidado 
para o almoço, Bierrembach não che
gou de São Paulo a tempo. E, depois 
de 30 minutos com Ulysses e Pimen
ta da Veiga, disse aos jornalistas que 
não iria dar detalhes do encontro. O 
que foi interpretado como um sinal 
de que sua ideia de sugerir um subs
titutivo estaria sendo contestada. 

Quem participou do almoço com 
Ulysses e Pimenta foi o relator da 
Comissão Especial, que estuda a de
volução de prerrogativas ao Congres-
so, deputado Cássio Gonçalves 
(PMDB-MG), cujo relatório também 
será influenciado pela cúpula do 
PMDB e do Congresso. Depois de 
três horas e meia de conversas, Gon
çalves não deu muitos detalhes sobre 
sua própria comissão, mas falou so
bre a Constituinte. 

Ele confirmou que o governo não 
quer ampliar a proposta convocató
ria da Constituinte, para que a pró
pria Assembleia defina sobre seu 
funcionamento. Segundo ele, a cúpu
la do PMDB está convencida de que 
não existe consenso sobre nenhum 
aspecto polémico discutido na Co
missão Mista, como constituinte ex
clusiva, delegados constituintes, 
candidaturas avulsas, e participação 
(ou não) dos senadores eleitos em 
1982. 

Embora Cássio Gonçalves tenha 

afirmado que não ha impasse ou cer
ceamento do trabalho das duas Co
missões Mistas, na realidade a cúpu- . 
la peemedebista está atuando nesse 
sentido, na busca do chamado "con
senso partidário" que incluiria, até 
mesmo a garantia da permanência 
da emenda da Constituinte no Con
gresso. 

Dentro da orientação do gover- ! 
no, as bancadas do PFL na Câmara e 
no Senado são contra qualquer alte
ração na proposta do presidente Sar-
ney de convocação da Constituinte, 
segundo informaram ontem os lide- * 
res do partido na Câmara e no Sena
do, deputado José Lourenço e sena
dor Carlos Chiarelli. Essa posição se- :< 
rá levada hoje ao Conselho Político 
do governo, que deverá debater o as
sunto, i 

O líder do PFL na Câmara disse 
a sua bancada que não aceitará qual
quer emenda que venha desvirtuar a 
proposta original do governo. A in
clusão de delegados não eleitos e de \ 
candidaturas avulsas à Assembleia 
Nacional Constituinte, segundo José 
Lourenço, são propostas "dos que 
querem os biônicos". A orientação 
dos deputados do PFL, conforme ex
plicou, é de votar "a emenda limpa, 
sem qualquer acessório". 

O vice-líder do partido, deputado. 
Celso Barros, acusou, por sua vez, o 
relator da Comissão Mista que exa
mina a matéria, deputado Flávio 
Bierrembach (PMDB-SP), de estar 
"tumultuando". Ele salientou que o 
relator foi indicado pelo partido e 
que "a obrigação dele é apoiar a 
emenda, na forma original, já que o 
PMDB apoia o governo que a enviou 
ao Congresso". 

PRERROGATIVAS 

A Comissão Mista que estuda a 
devolução das prerrogativas ao Le
gislativo, cujo parecer só deverá ser ! 

discutido no final deste mês, tam
bém deverá entrar na linha da cúpu- Í 
la peemedebista. O relator Cássio \ 
Gonçalves defendeu ontem a eficá- • 
cia para o poder legislar, o que se ' 
traduz por um abrandamento relati- f 
vo à tese anteriormente defendida j 
pelo partido, quando na oposição, de . 
supressão pura e simples do decurso . 
de prazo e do decreto-lei. J. 

Gonçalves falou vagamente em 
fórmulas alternativas que não cer- i 
ceiem a vocação legiferante do Exe
cutivo, assinalando também que to
dos são contra o voto de liderança, 
embora não tenha sido encontrado 
outro instrumento para agilizar a vo
tação em plenário. i 
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