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Flávio Blerrenbach e 
a solidariedade de Assis Baeta, presidente 

da OAB, Ulysses e Fragelll, na 
comissão Interpartldárla, buscando novo acordo. 

\itlf 

Constituinte: o novo substitutivo, 
'. Os líderes da Aliança Demo

crática foram chamados extraordi
nariamente ao Palácio do Planalto. 
O presidente da Câmara, Ulysses 
Guimarães, e o líder Pimenta da 
Veiga passaram o dia procurando 
fórmulas conciliatórias. No final, 
tudo estava pronto para rejeitar 
hoje o substitutivo do deputado 
Flávio Bierrenbach (PMDB-SP), re
lator da emenda Sarney de convo
cação da Constituinte, na reunião 
da comisssão mista. 

' Na reunião extraordinária no 
PJànalto, o presidente Sarney dis
se aos líderes da Aliança que o seu 
cojnpromisso essencial é o da con
vocação da Assembleia Nacional 
Constituinte, nos moldes em que 
foi negociada com os partidos que 
apoiam o governo e traduzida na 
emenda enviada ao Congresso. O 
presidente acrescentou que, sem 
se desnaturar sua emenda, ques
tões complementares como a da 
ahistia e do prazo de desincompa-
tibilização poderiam ser conduzi
das na forma que as lideranças 
considerassem melhor para aten
der às expectativas do Congresso. 

•Os líderes decidiram, ainda, na 
reunião com o presidente da Repú
blica, marcar para a próxima se
mana a votação da reforma tributá
ria de emergência, para aproveitar 
o quórum da votação da Constituin
te e para atender reinvindicação 
dp PDS — que sem isso se recusava 
a votar a emenda Sarney. 

Nas muitas reuniões de ontem, 
Ulysses e Pimenta da Veiga conse
guiram um acordo em torno de no
vo substitutivo com o PFL, o PDS, o 
PTB e os pequenos partidos, com 
exceção do PT e do PDT. Um ponto 
fundamental estava definido: a 
Constituinte será o próprio Con
gresso, a ser eleito em 15 de no
vembro de 1986. 

Outros três pontos dependiam 
de entendimentos: o prazo de de-
sincompatibilização, o alcance da 
anistia a civis e militares cassados, 
e a criação da "Grande Comissão" 
sugerida por Ulysses Guimarães, 
que teria atribuições de legislador 

ordinário durante o funcionamen
to da Constituinte. (Essa comissão 
não deverá ser incluída no novo 
substitutivo, pois enfrenta muitas 
resistências.) « 

Para facilitar a negociação e 
quebrar eventuais resistências, o 
presidente Sarney autorizou o lí
der Pimenta da Veiga a, em nome 
do governo, propor também a revo
gação dos dispositivos constitucio
nais que tratam das medidas de 
emergência e do estado de emer
gência. 

Rejeição 
Tão logo seja aberta hoje a ses

são da comissão mista que exami
na a emenda Sarney, o parecer de 
Flábio Bierrenbach será submeti
do ao voto e rejeitado. Em seguida, 
o presidente da comissão, senador 
Helvídio Nunes (PDS-PI) indicará 
novo relator, de comum acordo 
com a liderança do governo — o 
escolhido deverá ser o vice-líder 
Luiz Henrique (PMDB-SC), que 
proferirá seu parecer no ato, res-
tringindo-se a acolher as emendas 
da desincompatibilização e da 
anistia aos militares, que "reco
brarão a patente, mas não a farda". 
Aprovado o novo parecer, a maté
ria estará pronta para ser votada 
em plenário, a partir de terça-
feira. 

A rejeição ao parecer de Bier
renbach voltou a animar ontem o 
plenário da Câmara, onde os líde

res do PFL e do PDS se manifesta
ram contra a proposta do relator. 

— Somos contra a convocação 
da Constituinte no meio do ano que 
vem — anunciou Bonifácio Andra-
da (MG), em nome da liderança do 
PDS —, porque isso significaria 
uma limitação a ela própria: teria 
que extinguir este Congresso ou 
então estaria limitada. Somos con
tra os plebiscitos porque também 
são maneiras de se limitar o fun
cionamento da Constituinte e jul
gamos que, neste instante, temos 
de ficar fiéis à lição da história 
brasileira, que sempre convocou 
Constituintes que, uma vez instala
das, assumem de fato todos os po
deres políticos da Nação. 

Celso Barros (PFL-PI), em no
me da liderança frentista, conside
rou o substituto de Bierrenbach 
um entrave à própria convocação 
da Constituinte. 

O PT, porém, apoiou o trabalho 
do relator, integrando-se ao verda
deiro "mutirão" nacional organiza
do para isso. Assim, o PT manifes-
tou-se a favor do substituto na Câ-
mra, na Assembleia paulista, en
quanto em Belo Horizonte seu pre
sidente, Luís Ignácio Lula da Silva, 
anunciava que, se rejeitado o subs-
tituvo, o PT recorrerá "a todas as 
artimanhas parlamentares" para 
evitar que a emenda Sarney seja 
votada antes que projeto do parti
do sobre a questão. 

O Instituto Brasileiro de Direi
to Constitucional e seu presidente, 
professor Celso Bastos, que colabo
rou com o deputado Flávio Bier
renbach na elaboração do substitu
tivo, também divulgaram nota em 
defesa do trabalho do relator. 

Defesa 
O próprio deputado Bierren

bach voltou a se defender, contes
tando com 24 horas de atraso a crí
tica do senador pernambucano 
Aderbal Jurema de que "no Con
gresso há muito doido com aparên
cia de normalidade". Ontem, o de
putado respondeu, referindo-se ao 
fato de Jurema ser "biônico", di
zendo que "no Congresso há muita 
gente que parece parlamentar, 
mas não é. São as aparências que 
enganam". 

Bierrenbach foi procurar tam
bém o presidente de seu partido, 
Ulysses Guimarães, para ser desa
gravado das críticas que recebeu 
— e Ulysses concordou em afirmar 
que, de fato, o relator não pode ser 
acusado de deslealdade e de ter 
apresentado parecer diferente do 
que combinara com as lideranças 
partidárias, porque nada ficou de
cidido na reunião na casa do pró
prio Ulysses, semana passada. As 
conversas foram vagas e inconclu
sivas. 

O deputado lembrou ainda a 
Ulysses ter dito que, se suas posi-

ções pessoais contrastassem com 
as da maioria, apresentaria em seu 
substitutivo fórmula capaz de per
mitir a vitória da maioria na vota
ção e a derrota de seu pensamento. 

Bierrenbach acabou receben
do elogios de Ulysses a sua pes
soas, mas não escapou da crítica do 
ministro Marco Maciel, da Edu
cação: 

— Ele quase fez o papel da 
Constituinte, sozinho, por anteci
pação; 
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Computador 

O deputado Alencar Furtadp 
(PMDB-PR), presidente da comis
são Nacional Interpartidária da , 
Constituinte, inaugurou ontem o 
computador da Datamec que arma
zenará todas as sugestões que a co*, 
missão receber para a Constituin
te. Segundo ele, essa foi a fórmula 
encontrada para que toda a Nagla 
participe da elaboração consti,t; 
cional. 
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