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André Gustavo 

Constituinte, 
que Constituinte? 
Há uma passagem, em Cem Anos de 

Solidão, a obra maior de Gabriel Garcia 
Marquez, em que um dos Aureliano Buen-
dia assiste ao fuzilamento de duas mil pes
soas na praça central de sua querida Mai 

condo. Ele, através de estratagemas e dis
farces, consegue fugir daquele local e aban
dona a cidade como clandestino num trem 
que carregava bananas. Vive dois anos em 
seu exílio solitário e, quando o governo cai, 
retorna à sua origem. 

Mas, para surpresa sua uma surpresa 
misturada a um profundo desencanto, com 
pitadas de resignação — ninguém, nem seus 
amigos, nem os colegas de trabalho, con
segue se lembrar do incidente. O fuzilamen
to das duas mil pessoas na praça pública 
havia passado para a categoria de situação 
imaginária por intermédio de uma bem 
elaborada campanha de relações públicas 
de uma empresa multinacional. A memória 
cole ti va é fraca na América Latina e os 
políticos sabem disto e se aproveitam deste 
inusitado comportamento. 

Esse exemplo me veio à memória porque o 
Congresso Nacional está fazendo o possível 
para que a sociedade brasileira esqueça a 
promessa feita em praça pública de con
vocar uma Assembleia Constituinte, livre e 
soberana. Como aquele personagem de 
Garcia Marquez eu vi e ouvi tal promessa, 
mas hoje diante do que se passou no Con
gresso Nacional é difícil entender para onde 
caminha a politica brasileira. A Constituin
te, que foi a maior bandeira de oposição, es
tá sendo alvo.de todo tipo de conchavos, 
negociações, umas maiores outras me
nores — e para completar a sequência de 
equívocos deixou de ser votada no seu se
gundo turno. 

O presidente François Mitterrand em 
sua recente viagem ao Brasil evitou dizer 
que o Brasil não é um Pais sério. Não é 
preciso dizer, os fatos — na politica — são 
eloquen tes por si próprios. Afinal de con tas, 
o partido que era oposição no ano passado 
chegou ao governo, fez um ministério, 
ganhou a eleição presidencial, estabeleceu-
se firmemen te no poder. E a sua promessa 
maior — que envolvia a criação de um novo 
Pais — passou a ser negociada na base da 
barganha politico-partidáría. Ê como se 
um governo, como Reagan, por exemplo, 
começasse a negociar com seu antecessor. 
Cárter, sobre o projeto de Guerra nas Es
trelas. Ou como se o presidente Mitterrand 
abandonasse o seu socialismo para conver
sar com Giscard D'Estaing sobre questões 
cruciais de seu projeto de governo. 

Ao lado disto ocorrem situações quase 
cómicas. O líder do governo na Câmara, 
Pimenta da Veiga, fez o possível para re
jeitar a anistia ampla sugerida pela emenda 
do deputado Jorge Uequed. Mas quando 
percebeu que estava entrando por um 
caminho perigoso, liberou a sua bancada 
para votar como desejasse. O primeiro a 
contrariar a disposição da liderança foi o 
presidente do partido que, no dia seguinte, 
retificou seu voto para vetar aquela anistia. 
Eantes, muito antes, o relator Bierrembach 
haiia anunciado para quem desejasse ouvir 
que pretendia propor a Constituinte au
tónoma — que foi cerceada pelo Congresso. 

Tudo isso vai mostrando o perfil de um 
tranho processo, que não encontra expli
cações dentro do plano do razoável. Não há 
justificativas que expliquem esse estranho 
comportamento dos parlamentares que 
mudam de voto, que desafiam a liderança, 
que esquecem as promessas e saem corren
do para os seus estados sem votar o segundo 
turno da emenda que estabelece a Cons
tituinte. Deixaram, também, serh'votação o 
segundo turno da reforma tributária de 
emergência. Não há dúvida que as eleições 
municipais são importantes no contexto da 
politica nacional, mas a Constituinte é a 
ação que vai permitir a mudança da so
ciedade. Essa mudança foi esquecida, entre 
tantas exigências para votar desta ou da
quela maneira. 

Não há nenhuma garantia de que a 
emenda constitucional seja, afinal, votada 
ainda este ano. Dizem alguns parlamen
tares que ela poderá ser novamente exa
minada logo após a eleição de 15 de novem
bro. Mas, isto é apenas uma possibilidade. 
Ontem um parlamentar, exausto por tantas 
conversas, fazia outra previsão: segundo 
ele, a Constituinte só deverá ser examinada 
no próximo ano. Votar a Constituinte 
depois da eleição municipal é decisão pe
rigosa, porque o resultado do 15 de novem
bro poderá contribuir para modificar ainda 
mais esse estranho procedimento parla
mentar brasileiro. E deixá-la para o pró
ximo ano será uma ação destinada a ser 
registrada em romance politico latino-
americano. 

Mais in teressa n te ainda équeo principal 
adversário do PMDB tem sido o próprio 
PMDB. Desde o confuso episódio do re
latório do projeto de emenda constitucional 
até a estranhíssima reunião de terça e quar
ta-feira passadas o maior partido enrolou-se 
na sua própria retórica. As divisões oca
sionadas pela eleição municipal contri
buíram para aumentar o fosso entre a li
derança e os liderados. O resultado está ai, 
Dentro de alguns meses, a continuar essa 
marcha confusa no rumo do desconhecido, 
algum parlamentar poderá perguntar com 
ar de espanto: "Constituinte, que Cons
tituinte?" 

Depois de realizar uma das suas mais longas sessões, o Congresso vai esvaziar-se, com políticos vencidos pelo cansaço 

Anistia do governo 
é ampla, diz líder 

PFL passa a exigir 
clareza do PMDB 

"Foi um dia de glória". Assim o 
lider do PMDB e do Governo na 
Câmara, deputado Pimena da Veiga, 
classificou o seu desempenho e o do 
partido na rejeição da emenda 
Uequed. Ele acentuou que a proposta 
de anistia do governo, é tão ampla 
quanto a submenda derrotada na 
madrugada de ontem. 

Segundo Pimenta a única diferen
ça é que a anistia governamental está 
mais bem redigida e define o prazo 
para o qual as punições de natureza 
politica seráo revogadas — de 1961 a 
1979. Para o líder os culpados por 
não perceberem o fato e terem persis
tido na aprovação da submenda 
Uequed. são os próprios parlamen
tares que não costumam ler com 
atenção os avulsos e começam a tecer 
criticas sem estarem bem infor
mados. 

Cansaço 
Tanto Pimenta da Veiga como o 

lider do PMDB no Senado, senador 
Hélio Gueiros. descartam a pos
sibilidade do partido ter sofrido al
gum tipo de desgaste recusando a 
proposta Uequed. Gueiros acredita 

3ue o cansaço a desinformação e a 
esatenção foram fatores prepon

derantes para que a submenda Ue
qued fosse aprovada, na segunda-
feira à noite, na forma de destaque. 
Ele citou que viu parlamentares, 
levantando-se quando chegava a sua 
vez de votar, perguntar o que estavam 
votando ao colega, e em virtude disso, 
apoiar. 

Pimenta concorda com Gueiros 
no tocante ao cansaço, lembrando 
que a sessão inicial foi aberta na 
segunda-feira, às 14 horas e. com 
curtos intervalos de descanso e só se 
encerrou hoje por volta das seis 
horas. 

Quanto a um possível desgaste 
para os candidatos do partido nas 
diversas capitais, Pimenta frisou que 
não cré na hipótese, "Ao contrário, o 
resultado da votação de ontem, será 
um grande estimulo para os nossos 
candidatos". 

Impasse 
Apesar de diversos deputaos 

criticarem Pimenta pelo impasse sur
gido desde o inicio da noite de segun
da-feira em torno da anistia — por 
não ter convocado uma reunião de 
bancada — o lider desculpava-se 
dizendo que o tema é do programa do 
partido e por isso julgou desneces
sário o encontro. 

Brizola teme 
a influência 
económica 

Rio — Na opinião do governador 
do Rio de Janeiro. Leonel Brizola. a 
realização de uma Constituinte, sem 
coincidência com a eleição presiden
cial, vai resultar numa interferência 
indevida e deletéria do poder eco
nómico, conforme disse em entrevis
ta à Tv Jornal do Comércio, da Rede 
Bandeirantes, de Recife e trans
mitida ontem à noite. Brizola esteve 
na capital de Pernambuco presti-

f iando a campanha do candidato do 
'DTá prefeitura. João Coelho. 

Segundo afirmou. a preocupação 
maior do partido não é criar dificul
dades, mas principalmente com
provando ao presidente José Sarney 
que "as nossas posições são hones
tas e que. acima de qualquer interes
se, estão os interesses nacionais". E 
que. quanto aos descaminhos da 
Nova República, as maiores respon
sabilidades cabem a uma nova si
tuação provocada pela Aliança. 
Democrática. PMDB e dissidentes 
do PDS chamados de PFL. que 
mudaram "de casca, mas no fundo 
conservam a mesma essência". 

Leonel Brizola disse que teve a 
oportunidade de comentar o assunto 
com o presidente José Sarney. que 
botou a não na cabeça e admitiu 
ocorrência de fatos realmente incon
cebíveis. Segundo o governador, o 
presidente nao deixa de ter alguma 
responsabilidade pela atual _ si
tuação . por omissão ou fraqueza." 

Ao mencionar um dos "desca
minhos" da Nova República, Leonel 
Brizola citou o que considera uma 
questão fundamental, que é a 
realização de uma Constituinte sol
ta. "Entendemos que a Constituinte 
nestas condições pode representar 
até um grave perigo para o povo 
brasileiro'. E enfatizou que não 
havendo a coicidência com a eleição 
presidencial haverá interferência do 
poder económico, e. portanto, será 
conservadora, funcionando inor-
ganicamente". 

E. também, a falta de uma data 
para a eleição presidencial de certa 
forma significa que a Aliança.e prin
cipalmente o PMDB, descumprem 
com os compromissos assumido 
priça pública. 

Sobre os rebeldes, o senador 
G ueiros fez uma apreciação: 

— Tem muita gente no PMDB 
que quer ser governo, mas não quer 
apoiar o governo. Ficar no governo e 
se comportar como oposição não dá. 
E a mesma coisa que um casamento. 
Você assume um compromisso perde 
um pouco da liberdade que tinha, 
porque não dá para viver na flauta. 
— sentenciou. 

Rebeldes 
Onze dos vinte e cinco vice-lideres 

do PMDB na Câmara, entre eles o 
autor da proposta, deputado Jorge 
Uequed (RS), votaram na ma
drugada de ontem, favoravelmente à 
aprovação da submenda que pregava 
anistia ampla, geral e irrestrita. O 
lider . deputado pimenta da Veiga 
disse, ontem, à tarde, que está es
tudando possíveis punições a serem 
aplicadas aos membros do colegia"do 
que não acompanharam a diretriz 
partidária. 

Pimenta frisou que o colégio cie 
vice-lideres "tem que ser harmôn-
mico. Ele não comporta divergências 
mais profundas". Dos200 deputados 
peemedebistas, noventa e três não 
acompanharam a decisão da lideran
ça e tentaram aprovar a submenda 
Uequed. 

O discurso final de Pimenta da 
Veiga e o voto de presidente nacional 
do partido, deputado Ulysses 
Guimarães, evitaram que a situação 
fosse inversa da atual e que hoje o 
lider estivesse sendo obrigado a 
renunciar à liderança, garantiam 
diversos parlamentares. 

0 próprio lider do governo no 
Congresso e candidato a prefeitura de 
São Paulo, senador Fernando Hen
rique Cardoso, comentava que. se a 
subemenda fosse aprovada na Câ
mara e enviada ao Sendo, ele se veria 
obrigado a votar favoravelmente, em 
virtude da campanha eleitoral. E 
dizia veladamente: "Nunca vi uma 
bagunça tão grande". 

Os onze vice-lideres que votaram 
contra a decisão da liderança em 
rejeitar a subemenda Uequed são: 
Artur Virgílio Neto (AM), Darci Pas
sos (SP). Jorge Uequed (RS). Júnia 
Marise (MG), Lélio de Souza (RS), 
Mário Frota (AM). Renan Calheiros 
(AL) Airton Soares (SP), José Fo-

f iça (RS), Marcondes Pereira (SP) e 
aul Ferraz (BA). 

'•A, 
atrás c 
ontem 

rora não se pode mais ficar 
íe um vidro fume", afirmou 
o lider do PFL na Câmara, 

deputado José Lourenço (BA), ao en
fatizar que daqui por dianteoseupar
tido vai "exigir clareza" do PMDB' 
como partido do governo, para en-

, tão adotar sua postura de apoio aos 

firojetos de interesse do Executivo. O 
ider do PFL no Senado, Carlos 

Chiarelli (RS), por sua vez, considera 
que no episódio de votação do subs
titutivo à emenda da Constituinte seu 
partido deu uma prova de coesão no 
apoio ao governo e, referindo-se à 
composição da Aliança Democrática, 
resumiu: "Somos os minoritários in
dispensáveis". 

José Lourenço considera, de qual-

Puer maneira, que o presidente do 
MDB. Ulysses Guimarães, deu uma 

demonstração inequívoca de que 
"assumiu seu papel" (de governo) ao 
se posicionar pela rejeição da emenda 
Uequed, de anistia ampla e irrestrita. 
e enfatiza que isso se constitui num 
"passo importante" para essa nova 
fase de "clareza" que. no seu enten
dimento, passou a se configurar a 
partir de agora. 

"O PFL vai exigir clareza 
do PMDB e eu disse isso 
ao presidente da República", 
lembrou José Lourenço, consi
derando que Sarney saiu for
talecido após a rejeição do destaque 
Uequed. "Somos associados e so-' 
lidarias ao governo — enfatizou —, 
mas o que nós não aceitamos nem 
aceitaremos é assumir uma posição 
de amplo apoio e o nosso parceiro (o 
PMDB) vacilar. Esse apoio tem que 
ser sincero, decidido e igual ao nosso. 
O que nãopodeéoPFLapoiarmaiso 
governoeo PMDBmenos". 

Para o lider do PFL, com o epi
sódio de votação do substitutivo 
começou -se a vi ver no Congresso'' um 
momento de realidade" no tocante à 
necessidade de o governo definir 
claramente a sua base de sustentação 
parlamentar. O governo, daqui por 
diante, segundo ele, vai exigir clareza 
de posicionamento, "e nâo se pode 
mais ficar atrás de um vidro fu
me". Ao admitir que, de qualquer 
modo. essa coesão não é fácil 
porque o PMDB apresenta várias 
facções, opinou que deve ha
ver "reciprocidade" do gover
no no tratamento desses casos, 
Desta forma, segundo Lourenço, o 
governo deve dar atenção a um 

parlamentar de maneira propor
cional ao apoio que este dá ao gover
no. Considera, de qualquer modo, 
que Sarney acabou saindo forta
lecido daquilo que pode ser encarado 
como um "teste" de sua sustentação 
parlamentar, algo que. segundo o 
líder do PFL, vai se consolidar mais 
ainda após as eleições de lã de no
vembro. Ele considera que as dificul
dades de definição do PMDB se 
devem a uma "fase difícil" de "adap
tação" entre o longo período de 
autoritarismo em que permaneceu na 
oposição e o momento atual em que 
está no poder. 

Referindo-se à aliança entre o 
PDS (que teoricamente seria de 
oposição) e os dois partidos de apoio 
ao governo, no episodio de votação do 
substitutivo. José Lourenço consi
derou que isto se deu em função do 
"voto ideológico" de algunspedessis-
tas, e ainda em função de muitos 
deles serem "amigos pessoais" do 
presidente José Sarney— numa clara 
alusão, embora não tenha citado 
nomes, a políticos como Prisco 
Viana, líder do PDS. De qualquer 
modo, garante que dentro da própria 
Aliança Democrática o presidente da 
República pode encontrar "garantia 
de segurança", em que pesem as 
posições divergentes de alguns 
peemedebistas que, diante de ques
tões polémicas, acabam votando con
tra a orientação do partido do gover
no. 

Minoria 
O senador Carlos Chiarelli obser

va que, em termos numéricos, nâo se 
pode evidentemente colocar em 
dúvida o menor peso do PFL em 
apoio ao governo, mas considera que 
a bancada respondeu de forma coesa 
e positiva ao "teste" desta semana. O 
PFL "bancou o governo", sustentou, 

Para Chiarelli. a maioria com que 
o presidente José Sarney conta agora 
na verdade é bem mais ampla do que 
há pouco tempo atrás, na medida em 
que PMDB se manteve numerica
mente, enquanto o PFL cresceu. O 
que acontece com o PMDB. segundo 
ele, é que o partido "tem determi
nados aspectos históricos de for
mação" que o levarem a "certas en
cruzilhadas", encaminhando-o para 
determinados problemas que no en
tanto estão sendo "bem adminis
trados", no entendimento do lider do 
PFL. 

-A fase do novo poder-
Clóvis"Sena 

Da tribuna, o líder do PMDB 
na Câmara, Pimenta da 
Veiga, dá uma interpretação 
para a posição do Governo.das 
razões pelas quais está contra a 
anistia ampla, geral e irres
trita, que beneficiaria os mi
litares que continuaram de fora 
da anistia votada em 19"9: 
"Pode até atingir a Lutfalla. o 
Riocentro. pois é mais abran
gente do que deveria. Não está 
limitada no tempo, como o 
substitutivo que aprovamos", 
(do deputado Valmor Gia-
varina). 

O substitutivo do Governo, 
ainda conforme Pimenta da 
Veiga, não é uma obra isolada, 
mas. ao contrário, o resultado 
de paciente trabalho de enten
dimento e de acordo com as 
lideranças políticas mais ex
pressivos do Congresso. com os 
próprios anistiados e com as 
autoridades administrativas. 

O deputado Ulysses 
Guimarães, que na madrugada 
da véspera fora muito 
aplaudido ao dar o seu voto no 
sentido do destaque para a 
anistia ampla, geral e irrestrita 
(emenda Jorge Uequed). não 
deu muita explicação para a 
mudança agora de seu voto. 
Mas deu uma alternativa: 

— Espero que. em breve, a 
anistia passe a ser. conforme a 
tradição republicana, uma 
prerrogativa exclusiva desta 
Casa. suscetível. portanto, de 
proposições de deputados, 
além da possibilidade mais lon
gínqua de. meses depois de ins
talada a Assembleia Nacional 
Constituinte e a instância que 
se abrir na administração, as 
forças politicas que se con
jugam poderem conseguir a 
readmissão e até a reintegração 
de pessoas objeto da anistia. 
Vou votar em consonância com 
a votação do meu líder, de
putado Pimenta da Veiga, com 

o compromisso de. dentro das 
nossas forças, continuar esta 
caminhada. 

E terminada a votação, 
quando a anistia foi rejeitada 
por não ter conseguido o 
quorum de dois terços favo
ráveis, o deputado Flávio 
Bierrembach (PMDB-SP) 
declarou ao Jornal de Brasília: 

— Acabou a Nova Repú
blica. Começou a fase do Novo 
Poder e o PMDB é o seu sú-
cubo. 

(O Novo Aurélio explica: 
Do lat. suecubu, "o que se 
deita por debaixo de outro". 
Que se coloca por baixo. De
mónio feminino que, segundo 
velha crença, vem pela noite 
copular com um homem, per-
turbando-lhe o sono e causan-
do-lhè pesadelos. Individuo 
sem força de vontade que se 
deixa sugestionar por outro de 
personalidade mais forte, a tal 
ponto que sua volição se anula 
de todo. passando ele a ser 
dirigido pelo último de maneira 
absoluta.!...) 

Francisco Pinto, outro 
peemedebista de muitas ba
talhas, declara: 

— E extrammente cen
surável o comportamento das 
lideranças do PMDB. Ao 
renegar a bandeira da anistia 
ampla, inserida na Emenda 
Jorge Uequed. que beneficiaria 
não só os oficiais mas também 
os marujos e praças que o 
Substitutivo Giavarina nâo 
contemplava, o PMDB se tor
nou irreconhecível e desem
penhou um triste papel. 

O PT falou pelo deputado 
JoséGenoíno: 

— Acho que o Governo saiu 
duplamente derrotado: ao 
aprovar sua Emenda a uma 
meia Constituinte, e se desgas
tou com a Emenda de anistia. 

Já o deputado Elquisson 
Soares, do PDT.acrescentava: 

— A Nova República está 
com os argumentos de quem 

cassou. Não seremos nós que 
iremos usar os argumentos dos 
cassadores para impedir a 
anistia ampla geral e irrestrita. 
Afinal eu não quero uma Cons
tituinte viciada pela coação de 
eventuais chefes militares. 

O PCB se expressou pelo 
líder Alberto Goldman: 

— Já tivemos um grande 
avanço. , na aprovação da 
Emenda da Constituinte com 
uma anistia. ainda que esta 
anistia com restrições. 

Mário Junina, do PDT: 
— Sou pela anistia, é claro. 

Não foi só branco torturado, 
índio também tem sido tor
turado e morto. Todo dia. 

Volta Genoino: 
— A questão não é bem essa 

de que ha despesa ou de que o 
militar precisa de capacitação 
para ser promovido. Isso tudo é 
furado. A questão da anistia 
ampla, geral e irrestrita é a ad
missão de que houve um erro 
praticado. 

Nadir Rossetti.do PDT: 
— Não quero Constituinte 

onde os generais mandem. S e o 
PMDB cumpre ordens contra a 
anistia. imagine na Constituin
te. 

Houve muita confusão nos 
noticiários de televisão de on
tem. A Emenda da Anistia foi 
derrota, mas ainda assim teve 
mais votos a favor do que con
tra: 2()« a 152. Apenas, por ser 
m a t é r i a constitucional.pre
cisava, para ser aprovada, 
de :*2() votos a favor. Dai o 
anúncio da Mesa. às 4 horas da 
manhã: 

— A matéria foi rejeitada e 
não será submetida ao Senado. 

Traduzindo: a Anistia 
ganhou mas não levou. Tam
bém a linha do Governo ga
nhou mas foi minoritá
ria.Ganhou com a não-
aprovação. E em substituição, 
a Emenda Giavarina precisa de 
um segundo turno para ser 
aprovada. 

Apesar dos esforços da liderança 
do Governo de preservar a essência 
da mensagem do presidente da 
República. José Sarney.garantindo 
que o Congresso Nacional eleito em 
H6 seja Assembleia Nacional Cons
tituinte, que deverá ser substancial
mente alterada. O substitutivo do 
deputado Valmor Giavarina 
(PMDB-PR) foi aprovado com a 
retirada de seu texto das expressões 
"sem prejuízo de suas atribuições 
constitucionais", formulada pelo 
lider do PDS. Prisco Viana (BA). 
Com isso. apesar da Constituinte ser 
integrada apenas pelos deputados e 
senadores eleitos em 86, não será o 
Congresso que estará elaborando o 
novo texto constitucional, pois essa 
alteração no texto original retira dos 
parlamentares o seu caráter de le
gisladores. 

Além disso, a convocação da As
sembleia Nacional Constituinte ain
da depende de uma nova votação no 
Congresso Nacional. O substitutivo 
do deputado Valmor Giavariana 
a emenda do presidente da Repú
blica. José Sarney. precisa ser mais 
uma vez apreciado pelos deputdos e 
senadores e receber destes 2/3 de 
votos favoráveis —y 320 deputados e 
46 senadores. Ontem mesmo, a ses
são teve que ser encerrada por falta 
de "quorum" para continuar os 
trabalhos. Mesmo assim, ela já esta 

farantida. pois não poderá mais sair 
a puta dos trabalhos e. «íem tam

pouco, tem prazo final para ser 
votada. Mas. se não conseguir os 
votos necessários. acabará rejeitada. 
A nova votação deverá ocorrer entre 
os dias 20 de novembro e cinco de 
dezembro. 

Logo após da rejeição dá anistia 
ampla, geral e irrestrita, proposta 
pela subemenda do deputado Jorge 
(Jeque (PMDB-RS). passou-se á 
votação dos demais destaques. O 
primeiro deles era exatamente o for
mulado pelo PDS. Cumprido o acor
do que havia estabelecido com as 
lideranças da Aliança Democrática, 
o PDS aprovou a convocação dé uma 
Constituinte "sem condicionamen
tos". Ou seja, pura ou exclusiva. 

O artigo primeiro do susbstituto 
do deputado Valmor Giavarina diz 
que "os membros da Câmara dos 
Deputados e do Sendo Federal.sem 
prejuízo de suas atribuições cons
titucionais, reunir-se-áo. unica
mente, em Assembleia Nacional 
Constituinte, livre e soberana". Por 
entender que desta forma estaria 
havendo um condicionamento, o 
deputado Prisco Viana requereu à 
Mesa "destaque para votação em 
separado" das expressões "sem 
prejuízo de suas atribuições Cons
titucionais". Assim os parlamen
tares deixariam de ser os legisla
dores ordinários — suas atribuições 
— para se dedicarem exclusivamen
te a elaboração do novo texto cons
titucional. 

Com o requerimento diz "des
taque para votação em separado".o 
substitutivo do deputado Valmor 
Giavarina (PMDB-PR) foi 
aprovado sem as expressões refe
ridas. Para que elas sejam incluídas 
no texto. há necessidade que 2/3 dos 
deputados e senadores votem pela 
sua inclusão —.o que seria nova 

.emenda constitucional. 
Além disto, os senadores eleitos 

em H2. que não irão se sujeitar ao 
pleito de 86. porque o seu mandato 
vai até 91. de acordo com o subs
titutivo de Giavarina. também farão 
parte dos trabalhos da Constituinte. 
Por isso. alguns senadores diziam 
ontem que a supressão das expres
sões do texto de Giavarina neces
sitavam da aprovação de 2/3, de
vendo portanto, permanecer as 
atribuições constitucionais dos 
legisladores durante o trabalho da 
Constituinte. 

Um dos que se manifestou con
trário a supressão foi o líder do 
PMDB no Senado. Hélio Gueiros. 
Para ele. desta forma a Constituinte 
acabaria por retirar o mandato dos 
parlamentares. Esta interpretação 
encontrava respaldo na maioria dos 
que se encontravam ontem no Con
gresso. Para que os deputados e 
senadores, depois de elaborada a 
Constituição, voltem às suas ati-
vidades normais de legisladores, 
haveria a necessidade de uma deter
minação neste sentido dos membros 
da Constituinte. 

Assessores de 
Pires fedam 
em desgaste 
Assessores dos ministros mi

litares consideram que a imagem do 
ministro do Exército. Leônidas Pires 
Gonçalves, ficou desgastada pelo 
resultado da votação da emenda da 
Constituinte, que resultou na re
jeição da subemenda do deputado 
Jorge Uequed. concedendo anistia 
ampla, geral e irrestrita aos civis e 
militares punidos pelo movimento 
de 64 e que não haviam sido alcan
çados pelo benefício em 79. Na inter
pretação desses assessores, o minis
tro do Exército foi injustiçado no 
noticiário da Imprensa, «sendo 
apresentado como o vilão que 
tutelou o governo e impediu a 
aprovação da medida ». 

Conforme os mesmos assessores, 
não houve veto à iniciativa por parte 
das Forças Armadas, mas apenas o 
cumprimento de acordo firmado en
tre o ministro Leônidas Pires Gon
çalves, o presidente José Sarney eo 
deputado Ulysses Guimarães, para 
aprovação do texto do substitutivo 
do deputado Valmor Giavarina. A 
anistia contida no substitutivo, 
frisam, foi previamente negociada 

Ainda conforme a mesma versão, 
«o problema foi criado em decorrên
cia da forma como a questão foi en
caminhada no Congresso pelas li
deranças partidárias, e não por in
fluência das Forças Armadas», as
seguram os assessores que «as Forças 
Armada apenas foram em socorro do 
partido do governei para resolver o 
problema, garantindo o cumprimen
to da medida e de suas consequên
cias». 

Esses aspectos do problema 
serão esclarecidos nos boletins inter
nos das três Armas e. antes do inicio 
do recesso parlamentar, a 5 de de
zembro. 

Ao observar que as pressões con
tra a anistia impediram a convo
cação da Constituinte, geraram um 
impasse. debilitaram o presidente da 
República, o Congresso, as Forças 
Armadas e os cassados e. ainda por 
cima. decepcionaram a sociedade. O 
secretário-geral do Comité Nacional 
da Anistia. Paulo Henrique Ferro 
Costa, afirmou ontem que, assentada 
a poeira, tuçío poderá ser recons 
truido. v 
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