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Enienda1§ãmêy deve prevalecer 
AGÊNCIA ESTADO 

O presidente José Sarney reafir
mou ontem em reunião extraordiná
ria com líderes da Aliança Democrá
tica que seu compromisso essencial é 
a convocação da Assembleia Nacio
nal Constituinte, na forma negocia
da com a própria Aliança e traduzida 
na emenda enviada ao Congresso. O 
líder do PFL no Senado, Carlos Chia
relli, informou que o presidente rece
beu no Palácio do Planalto os resul
tados das pesquisas feitas entre as 
bancadas da Aliança Democrática 
no Congresso, que opinaram pela re
jeição do substitutivo apresentado 
anteontem na comissão mista pelo 
relator Flávio Bierrenbach (PMDB-
SP). A preferência, segundo Chiarel
li, é pela própria emenda do Executi
vo, acrescida de duas propostas: au
mento do prazo de desincompatibili-
zação e concessão de anistia aos mili
tares — sem reintegração ou ressarci
mento. O presidente da República — 
acrescentou Chiarelli — deixou a cri
tério das lideranças a condução des
sas questões complementares, para 
que encontrem a melhor forma de 
atender às expectativas do Con-

-gresso. 
Um novo substitutivo foi fecha

do ainda ontem pelo presidente da 
Câmara, Ulysses G u i m a r ã e s , 
(PMDB), com PFL, PDS, PTB e par
tidos menores, garantindo a votação 
da convocação do Congresso Consti-

, tuinte. Como anunciado na reunião 
do Palácio do Planalto, dependem 

, ainda de entendimentos os prazos de 
desincompatibilização e a anistia, 
mas os partidos resistem também à 
criação da "comissão legislativa" 
com atribuições de Legislativo ordi
nário paralelo à Constituinte. 

Depois desses entendimentos, é 
praticamente certa a rejeição do 
substitutivo Bierrenbach na nova 
reunião da comissão mista convoca
da para hoje. O presidente Helvídio 
Nunes (PDS-PI) deverá então indicar 
novo relator, em comum acordo com 
as lideranças do governo.-O deputa
do Bierrenbach e o presidente da 
OAB, Hermann Assis Baeta, tenta
ram ainda negociar com Ulysses Gui
marães. 

EMERGÊNCIA 
A revogação das medidas e do 

estado de emergência poderá ser pro
posta pela liderança do PMDB no 
novo substitutivo, a fim de quebrar 

as resistências de setores do PMDB, 
do PDT e do PT à transformação do 
Congresso eleito em 86 na Assem
bleia Constituinte, como define a 
emenda Sarney. Esta ideia aliás foi 
levantada pelo líder do PMDB, Pi
menta da Veiga, na reunião com o 
presidente José Sarney. A eleição da 
Constituinte em separado é o princi
pal ponto polémico do substitutivo 
Bierrenbach — que deixa a decisão 
para um plebiscito popular previsto 
para 2 de março —, formulado a par
tir de propostas de entidades da so
ciedade civil, entre elas a OAB. 

Quanto à ampliação da anistia 
de 79, a tendência nas bancadas do 
PMDB, do PFL, do PDS e do PTB é 
estendê-la sem direito aos vencimen
tos atrasados para civis e militares. 
Haveria reintegração e atualização 
de vencimentos, além de promoção 
por antiguidade, mas também a 
transferência para o serviço inativo 
— uma forma de "devolver a patente 
sem devolver a farda", como propu
sera Bierrenbach. 

As lideranças do PDS manifesta
ram a Ulysses a intenção de aprovar 
o modelo de anistia que seja propos
to pela Aliança Democrática no novo 
substitutivo. Exigiram, porém, que a 
reforma tributária seja votada no 
mesmo "esforço concentrado" pre
visto para a votação da emenda Sar
ney entre os dias 21 e 23. 

O presidente Sarney aceita a fór
mula negociada com a Frente Muni
cipalista — que aumenta em 1% o 
Fundo de Participação dos Municí
pios — desde que sejam acrescidos 
os encargos a ser transferidos aos 
municípios na área da saúde, cujos 
termos estão ainda sendo examina
dos nos Ministérios da Fazenda e do 
Planejamento. Mas os líderes da 
Aliança Democrática definiram com 
o presidente que a reforma será vota
da na próxima semana, junto com 
sua emenda. 

PT RESISTIRÁ 
Apesar de todos esses acertos em 

Brasília, o presidente do PT, Luís Ig-
nácio da Silva, assegurou ontem que 
seu partido recorrerá a todas as arti
manhas parlamentares para evitar a 
votação da emenda de convocação 
da Constituinte antes que a sugestão 
dos trabalhadores seja apreciada. O 
PT quer uma Constituinte livre e so
berana "para não repetir as falhas de 
46". 
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Bierrenbach ainda agradece 
O deputado Flávio Bierrembach 

procurou ontem o presidente da Câ
mara, Ulysses Guimarães, para agra-
decer-lhe as referências elogiosas com 
que tem sido tratado e disse que, de
pois da conversa, o presidente do 
PMDB concordou que não se pode fa
lar em deslealdade no caso do substi
tutivo à emenda do governo convocan
do a Constituinte. Segundo Bierrem
bach, a reunião das lideranças partidá
rias foi relembrada nesse encontro 
com Ulysses, e ambos chegaram à con
clusão de que nenhuma deliberação 
sobre a proposta havia sido tomada. 

Bierrembach lembrou a Ulysses 
que, durante a reunião com os líderes, 

garantiu que, se as suas posições pes
soais contrastassem com as da maio
ria, apresentaria em seu substitutivo 
uma fórmula técnica capaz de permitir 
que prevalecesse a vontade da maio
ria. Mesmo assim, assegurou mais 
uma vez que não havia nenhuma deci
são anterior sobre o seu parecer. 

O deputado também respondeu ao 
senador Aderbal Jurema (PDS-PE), 
que havia criticado seu parecer dizen
do que "há no Congresso muito doido 
com aparência de normalidade", lem
brando sua condição de biônico: "No 
Congresso há muita gente que parece 
parlamentar, mas não ê" 
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Um substitutivo polémico 
participação dos 23 senadores na 
Constituinte condicionada à aprova
ção popular também provocou mui
ta discussão. No que depender do 
Congresso, esses senadores integra
rão a futura Assembleia, mesmo sem 
receber delegação expressa para 
isso. 

A adoção de referendo popular 
para emendas aprovadas pela Cons
tituinte contra o voto de dois quintos 
dos seus integrantes, proposta por 
Bierrembach, foi criticada com base 
na mesma alegação contrária à sepa
ração de datas da eleição. Argumen
tam seus adversários que a medida 
ocasionaria novas despesas, o que se
ria desaconselhável num momento 
de crise económica. 

Já a criação de uma comissão 
representativa da Constituinte, para 
legislar ordinariamente durante seus 
trabalhos, tem apoio apenas do de
putado Ulysses Guimarães, que é o 
seu idealizador. A revogação de par
te do entulho autoritário prevista no 
substitutivo também despertou rea-
ções exaltadas, com os argumentos 
de que essa deve ser uma tarefa da 
Constituinte e não do atual Con
gresso. 

A anistia aos civis e militares não 
beneficiados em 79 pode ser conside
rada um dos pontos mais polémicos 
do substitutivo. Os ministros milita
res deixaram claro que não aceitam 
a reintegração dos oficiais e dos pra
ças punidos, colocando o PMDB nu
ma situação difícil, pois a anistia foi 
uma das bandeiras do partido. O go
verno também se opõe à medida, ale
gando falta de recursos para paga
mento dos atrasados e para a reinte
gração. 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

O substitutivo apresentado pelo 
deputado Flávio Bierrembach à 
emenda do governo que atribui po
deres constituintes ao Congresso a 
ser eleito em 86 é todo ele polémico, 
na medida em que o governo não 
admite modificar a sua proposta e a 
maioria dos deputados e dos senado
res está interessada apenas em apro
var a ampliação dos prazos de desin
compatibilização, o que suposta
mente reduz a concorrência eleitoral. 
O problema complicou-se ainda mais 
com a decisão dos ministros milita
res contrária à reintegração dos ofi
ciais e dos praças punidos pelos go
vernos militares dos últimos 20 anos. 

O próprio deputado Flávio Bier
rembach admite que, do ponto de 
vista oficial, "apenas a data escapa 
no substitutivo, pois o resto tem a 
oposição do governo, a começar pelo 
seu artigo Io". Nesse ponto coinci
dem as posições do Executivo e do 
Legislativo, pois ambos defendem a 
Constituinte congressual, enquanto 
o deputado paulista defendeu em 
seu parecer a realização de consulta 
plebiscitária para saber se o povo de
seja ou não a convocação de uma 
assembleia exclusiva, apenas para 
preparar a nova Carta. 

A separação das datas das elei
ções do próximo ano, fixando-se 7 de 
setembro para a Constituinte e 15 de 
novembro para os governadores, é 
outro dos pontos do substitutivo 
muito criticado pelos seus oposito
res. Alega-se contra a medida que o 
País não suportaria as despesas pro
vocadas por mais de um pleito. A 


