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—- O presidente José Sarney assina
rá i ia sexta-feira, às 11 horas, a men
sagem enviando ao Congresso Nacio
nal a emenda que convoca a Assem
bléia Nacional Constituinte, numa 
solenidade em que estarão presen
tes, entre outros convidados, o jüris-

í ta Sobral Pinto e parlamentares ré-
[manescerites da Constituinte de 
j 1946. Hoje, Sarney discute a minuta 
do projeto com o Conselho Político 
do governo. •>•'' >;. . 

O porta-voz do presidente, Fer-r 
nando César Mesquita, adiantou 
que, pela proposta do governo, a 

Constituinte será eleita em novem
bro do ano que vem,-mas não comen
tou quais os outros" pontos que o pre
sidente considera fundamentais. Se
gundo ele, Sarney acredita que para 
a idéia' da Assembléia Nacional 
Constituinte devem convergir todos 
os anseios da sociedade como um to
do, de modo a que nela sè consubs
tancie um pacto" celebrado entre õ 
governo e" todos os setores direta
mente interessados na sedimentação 
dos valores institucionais conquis
tados. . '... ^ . " i .v.'. "<\\ 

" A minuta do projeto já foi enca< 
minhada-ao líder do PMDB na Câ
mara, Pimenta da Veiga,pelo mínis-, 
tro da Justiça, Fernando Lyra. Con-. 

forme a proposta, a Assembléia Na
cional Constituinte seria instalada a 
1° de fevereiro de 1987, com prazo de 
quatro ou cinco meses para realizar 
sua tarefa. Mas o ministro adiantou 
que ela teria "algumas novidades", 
que poderia ser a definição indireta 
da situação dos 23 senadores eleitos 
em 1982, com mandato até "31 de ja
neiro de 1990.; ' f " ' ' r -,;i M 
- >;Tjma das possibilidades seria es-, 
tabelecer que o novo Congresso, a ser 
eleito em novembro dé 19.86, teria 
funções constituintes. Nesse caso, os 
23 •senadores estariam incluídos au
tomaticamente na Constituinte. Mas 
pode ser que Sarney prefira não fazer 
qualquer referência à questão na.süa 

ove f no eviMwmo 
so de decreto ̂  

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO ' 

A Assembléia Nacional* Consti: 

tuinte será instalada em Io de feverei
ro de 1987 e os constituintes traba
lharão como Congresso ordinário, 
paralelamente, para que o Executivo 
não tenha de legislar por decreto-lei. 
A informação foi dada ontem pelo 
ministro da Justiça, Fernando Lyra,' 
depois de receber do presidente José 
Sarney a minuta da mensagem presi-
dencial de convocação da Assem
bléia Nacional Constituinte, quê será 

: discutida hoje na reunião do conse-
| lho político. • -
1 Lyra já apresentou a minuta do 
líder do governo na Câmara, deputa
do Pimenta da Veiga, e informou que 
até sexta-feira o'governo enviará ao 
Congresso a proposta de emenda 
constitucional instalando a Consti
tuinte. Em entrevista coletiva à im
prensa, o ministro da Justiça alinhou 
os principais pontos dá minuta — 
que é um documento "simples" e dei-

i xa as principais decisões para que a 
• Constituinte resolva em 1987. A mi
nuta não prevê o referendo popular e 
não resolve a situação dos senadores 
eleitos em 1982, assuntos que serão 
também abordados pela Constituin
te. Seu presidente deverá ser defini
do hoje na reunião do conseüiopolí-
tico, e poderá ser o parlamentar mais 
idoso dos eleitos em 15 de novembro 
do próximo ano ou ainda o presiden
te do Supremo Tribunal Federal. Ly

ra, apesar de ter informado que a 
minuta indica quem será o presiden
te até que seja eleito' o presidente 
definitivo/rião revelou a fórmula en-* 
contrada. * " A 

: A minuta do presidente Sarney é 
'.'simples" e objetiva — caracterizou 
o ministro da Justiça—e tem apenas 
quatro artigos. A eleição dá Consti
tuinte será mesmo em 15 denovem-* 
bro de 1986 esiia instalação em Io de 
fevereiro de 1987. Deverá funcionar 
unicameralménte, e somente em 
1988 voltaria o regime bicaimeral — 
Câmara eSenado. A Constituinte —' 
"livre e soberana" — poderá ter po-
deres para reformular a Federação è 
a República. "Ê uma situação plausí
vel, embora remota" — admitiu um 
dirigente do PMDB. A situação dos 
23 senadores eleitos em 1982 será dé-: 
unida por resolução interna da pró-; 
pria Assembléia Constituinte. 

Para a aprovação da'emenda 
constitucional é necessário que dois 
terços do Congresso Nacional votem 
fávoralmente. A proposta governa
mental só será examinada pelo Le
gislativo a partir do segundo semes
tre, após o recesso de julho. l < 

* - • • " ' • • r . 

Ontem à noite, os lideres do 
PMDB e do PFL receberam em suas 
residências,.por.iniciativa do miriisX. 
tro Fernando Lyrá, cópias da minuta 
do projeto de emenda constitucio
nal, para que todos já a tenham exa
minado antes da reunião de hoje do 
conselho político. 
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proposta — ela séria definida pela 
própria Constituinte após a sua ins
talação, possivelmente mediante re
solução interna. 

Como resolvera situação dos se
nadores, entre eles Guilherme Pal
meira, Albario Frslhcd, Carlos Chia-
relli, Itâmar Franco, Roberto' Cam
pos'e Severo Goines, será úm dos 
temas da reunião do Conselho Políti
co. O líder do PFL no Senado, Carlos 
Chiarelli,.' explicou que, na última 
reunião do conselho, ficou acertado 
que o texto seria submetido àapre-
ciação dos líderes da Aliança Demo
crática antes de'enviado ao. Con-
gressó.>.S'

: v . 1 , •:.-.,-. ;••„. ,•.- •• 

Para ele, o texto da proposta.de-
ve ser simples, com a fixação.da da
ta, local e prazo de funcionamento, 
sem entrar em detalhes polêmicos, 
como a situação dos senadores elei
tos. Chiarelli comentou também que 
o Conselho Político havia acertado 
anteriormente que esse tema ficaria 
a critério do^Congresso, podendo de; 
cidir sobre a conveniência de sübrrie^ 
ter esses senadores a um referendo 
popular nas eleições de 1986. 

Alguns,desses 23 senadores, no 
entanto,'insistem numa solução já 
no projeto á ser enviado pelo Execu-' 
tivo ao Congresso e apresentam uma 
arma forte de pressão: ausentes os 23 
parlamentares do plenário, não ha

veria quorum uo Congresso para 
aprovação do projeto do governo, 
qüe necessita do voto favorável de 
dois terços dos seus integrantesgOs 
senadores, inclusive, marcaramtuma 
reunião para am&nhã' quando tenra-. 
rão chegar a umí" posição comum,;, 

O PFL, por sua vez, está.até-se 
preparando para a campanha CQg||i-; 
tuinte do próxirfio ano. A comissão^ 
executiva nacioí"-31 do partido ̂ pre
tende criar uma comissão parlamen
tar para debater a Constituinte ç ela
borar um modelo & ser adotado em 
1986, uniformizando a linguagem dos 
candidatos, segtfndo^explicou o pre
sidente do PFL, senador Jorge Bor-
nhausen. 
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