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Bkirrenbach -* 
retoca emenda' ,*> 
comUlysses *3 

BRASÍLIA — O Relator 
da emenda que convoca a * ' 
Constituinte, D e p u t a d o ^ 
F l á v i o B i e r r e n b a c h O 
(PMDB-SP) reúne-se hoje, ^ 
em São Paulo, com o Presi-, 
dente da Câmara e do. 
PMDB, Ulysses Guima-5 
rães pela última vez antes . ,. 7 
de redigir o texto final de AiN/C 88 
seu substitutivo, que será Pasta IO/RS 
votado depois de amanhã , , „ 
pela Comissão Mista que J jy /1985 
examina a matéria. Nos 
dias 21, 22 e 23, o substituti
vo será submetido à apre
ciação do plenário do Con
gresso Nacional. 

Todos os pontos polémi
cos levantados em torno da 
convocação da Constituinte 
-^ anistia ampla, geral e ir
restrita, desincompatibili-
zação, desvinculação de 
eleições e outros — serão 
votados em destaque. Flá
vio Bierrenbach só anteci
pa uma posição em todo ò 
seu substitutivo: não con
templará a proposta de 
PMDB e PDS por prazos di
ferenciados de desincom-
patibilização dos ocupantes 
de cargos públicos. Mas 
sabe-se que ele incluirá a 
fórmula de anistia encon
trada para quebrar resis
tências nas áreas milita
res, que restringe o alcance 
da emenda do Deputado 
Jorge Uequed. 

PMDB, PTB e PDS 
apoiam a fórmula de con
cessão das promoções na 
reserva aos militares cas
sados, com o reajuste dos 
salários, mas sem a indeni-
zação reivindicada e sem a 
reintegração às Forças Ar
madas. Essa fórmula terá 
que ser negociada na próxi
ma semana, com os milita
res cassados prometendo 
lotar as galerias do plená
rio da Câmara, no dia da 
votação. 

Bierrenbach também de
verá insistir na desvincula
ção das eleições de Gover
nadores e constituintes em 
86, proposta por ele mes
mo, mas desistirá da tese 
dos delegados constituin
tes. 

Outros pontos, como a 
Constituinte autónoma e o 
referendo popular logo 
após a elaboração do novo 
texto da Constituição, fo
ram sepultados ao longo 
das negociações entre o Re
lator e as lideranças parti
dárias. Bierrenbach, no en
tanto, defende a Constituin
te autónoma por entender 
que a sociedade civil a exi
ge, especialmente a Igreja 
e a Ordem dos Advogados 
do Brasil, além do PT (á-
rea sindical). 


