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A minuta de emenda 
constitucional convocató
ria da Assembléia Nacio
nal Constituinte, elaborada 
pelo Planalto, foi aprovada 
ontem pelo Conselho Políti
co do governo e deve ser 
encaminhada na sexta-
feira ao Congresso pelo 
presidente José Sarney. O 
texto, redigido pelo asses
sor especial da Presidência* 
da República, Célio Borja, 
abordou "de forma inteli
gente", segundo o presi
dente do PFL, senador Jor
ge Bornhausen, a situação 
dos senadores eleitos em 
1982, cujo mandato expira 
em 1989. 

O Executivo não opinou 
explicitamente, mas tam- . 
bém não excluiu a partici
pação dos 23 senadores 
eleitos em 1982 na Consti
tuinte, que se instalará a 1-
de fevereiro de 1987, com 
duração de um ano. O pará
grafo 1" da minuta diz ape-

• nas que "os. membros da 
'- Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal, sem 
prejuízo de suas atribui-
ções c o n s t i t u c i o n a i s , 
reunir-se-ão unicameral-
mente em Assembléia Na
cional Constituinte livre e 
soberana...". Essa coloca
ção, conforme avaliação de 
Bornhausen e do ministro 
da Justiça, Fernando Lyra, 
indica que é desejo do go
verno a participação dos 
senadores, pois eles foram 
eleitos "com poderes cons-

, tituintes", disse o presiden
te do PFL. 

A participação dos sena-_ 
^dgres, contudo, será delibe-' 

rada pelo Congresso Ordi- > 
nário, que comporá uma 
comissão mista interparti- -
daria pára examinar a pro
posta do Executivo. Fer
nando Lyra' explicou que a 
decisão' final caberá ao 
Congresso Constituinte, 
mediante Regimento Inter
no a ser elaborado pela As
sembléia Nacional. 

O texto do' Executivo foi 
considerado 'perfeito por 
Bornhausen. O ministro 
Fernando Lyra também 
elogiou a minuta: "Fazia 
tempo quê eu não Via um 
texto tão enxuto". O líder 
do PMDB no Senado, Hum
berto Lucena, concordou 
em que o texto está "bem 
redigido", Observando, 
contudo, que até amanhã 
podem surgir propostas de 
modificação dos partidos 
de oposição. 
, Incumbido por Sarney de 
examinar sugestões e con
sultar dirigentes e líderes 
partidários sobre a propos
ta do Executivo, o ministro 
Fernando Lyra encontra-se 
hoje, entre 10 e 11 horas, no 
Congresso, compôs líderes 
do PDS na Cámàra, Prisco 
Viana, e no Senado, Murilo 
Badaróí O senador Jorge 
Bornhausen entende que só 
haverá oposição à proposta 
formula'da pelo ' governo 
por parte de "alguém con
tra a realização da Consti-, 
tuinte".| > • í 

A emenda do,Executivo; 
terá trâmite normal no 
Congresjso, com apreciação 
da comissão mista a ser . 
instituída no início de agos
to, e precisa ser aprovada 
por doi§ terços dos parla
mentares das duas Casas.. 
Está excluída a possibilida-
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Presidente recebe PMDB 
por Márcio Chaer 

de Brasilia 

"Sem temas proibidos"' a 
Comissão Executiva Nacional 
do PMDB reúne-se hoje com o 
presidente Sarney. Será um 

jantar no Palácio do Jaburu 
com o claro propósito de se 
buscar maior confiança mútua 
entre o presidente e seu parti
do. "Uma reunião intima e 
cordial" — segundo o líder do 
governo ria Câmara, Pimenta 
da Veiga — "para que a ban

cada adquira maior intimida
de com o presidente". 

O secretário geral pemede-
1 bista Roberto Cardoso Alves, 

a quem se atribui a autoria da 
sugestão do encontro, acha 
que "o relacionamento entre a 
Presidência da República e o 
PMDB se ressente de maior 
aproximação" e continua — 
"o amálgama que une o presi
dente à direção partidária de
ve ser fortalecido para que a 
Presidência se sinta estimula
da para a realização das re
formas e se sinta forte e re

presentativa de todos nós po
rá exercer seu cargo". , ( 

Pará'Cardoso Alves, "esta
mos no mesmo barco" e é vital 
que o presidente se sinta for
talecido e certo do "afeto" que 
os pemedebistas lhe dedicam. 
Depois de amanhã o presiden
te recebe o colégio de 25 vice-
lideres pemedebistas para um 
almoço e sua agenda, segun
do seus assessores, está aber
ta para receber, doravante, 
todo deputado ou senador de 
seu partido. 

de de o Congresso vir a ser 
convocado extraordinaria
mente em julho para deba
ter a Constituinte, disse: 
ram Lyra e Bornhausen. , 

Lyra encontrou-se ontem 
com o presidente do Supre
mo Tr ibuna l Fede ra l 
(STF), ministro José Car
los Moreira Alves, incum
bido pelo presidente José 
Sarney de instalar a Consti
tuinte e dirigir a eleição do 
seu presidente. Moreira Al-̂  
ves, segundo Lyra, tam
bém aprovou o texto do 
Executivo. ' 

A opção para que o presi
dente do STF instale a 
Constituinte foi de José 
Sarney. Sarney examinou 
ainda uma proposta que su
geria deixar a presidência 
e a instalação da Consti
tuinte para o deputado Ma
noel Novaes (PDS-BA), 

! 
co'm 77 anos, atualmente 
exercendo a 12- legislatu
ra. O mais antigo parla-' 
mentar poderá vir a exer
cer a função de presidente,' 
contanto que o Regimento 
Interno da Constituinte de
libere quanto a essa atri-' 
buição, sob a condução do 
STF.' 

Até agora, foi proposta a 
formação de três comis
sões para examinar e dar 
subsídios à Constituinte: a 
comissão institucional, 
presidida pelo jurista Afon
so Arinos de Mello Franco; 
a comissão mista interpar-
tidária; e uma comissão in
terna do PFL. O presidente 
José Sarney deve assinar 
decreto na primeira sema
na de julho instituindo a co
missão Afonso Arinos, cuja 
lista de participantes ainda 
está sendo examinada pelo 

jurista para'ser enviada ao 
presidente. A composição 
dessa comissão, segundo 
Lyra, "será eclética e de
mocrática, para represen
tar todos os segmentos da 
sociedade". 

O artigo 2- da minuta do 
Executivo, conforme ava
liação de Bornhausen, Lu-' 
cena e de assessores jurídi-' 
cos do Ministério da Justi
ça, deixa claro que a Cons
tituinte será livre e sobera
na, pois exclui o preceito 
constitucional que impede 
a deliberação sobre propos
ta de emenda "tendente a 
abolir a Federação ou a Re
pública", conforme o pará
grafo l'-' do artigo 47 da 
Constituição. Isso significa 
que o Congresso Constituin

t e poderá, até, optar pelo-

Estado unitário, no lugar 
da Federação, ou pela Mo
narquia, em vez da Repu
blicar Essas opções, certa
mente, não devem ser deli
beradas pela Constituinte e 
o'artigo 25 da emenda do 
presidente José Sarney te
ve apenas por objetivo não 
limitar a ação do Congrès-, 
so Constituinte, explicou o 
assessor do .Ministério da 
Justiça, Marcelo Cerquei-
ra. 

Além do motivo político, 
de garantir a Constituinte 
livre e soberana, o presi
dente teve motivos de. or
dem técnica para a reda
ção, segundo Cerqueira, 
porque na Constituição, em 
seu artigo 47, está escrito 
que a Carta poderá ser 
emendada mediante pro
posta do presidente da Re
pública, vindo, em seguida, 
a limitação do seu parágra-
foi'-'. 

A assinatura do. texto pe
lo presidente José Sarney 
ocorrerá na sexta-feira, às 
11 horas, no Planalto. O 
presidente fará pronuncia
mento à Nação e convidou 
para a solenidade presiden
tes é líderes partidários, 
ministros, remanescentes 
das Constituintes de 1946 e 
de 1937 — o deputado Ma
noel Novaes —, o presiden
te da Ordem dos Advoga
dos do Brasil, Herman As
sis Baeta, os juristas Afon
so Arinos e Sobral Pinto, o 
presidente do STF e os pre
sidentes das Comissões de 
Constituição e Justiça da 
Câmara e do Senado. 

JA emenda da Constituinte 
Esta é a minuta'da pro

posta'de emenda constitu
cional que o presidente Jo
sé Sarney enviará ao Con
gresso para convocar a 
Constituinte: 

"Artigo 1- —j Os membros da 
Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, sem prejuízo de 
suas atribuições constitucio
nais, reunir-se-ão unicameral-
mente,.em Assembléia Nacio
nal Constituinte livre e sobera
na, no dia primeiro de feverei
ro de 1987, na sede do Congres
so Nacional. 

Artigo 2? — A Assembléia 
Nacional Constituinte não se 

aplicam as limitações do artigo 
47, parágrafo V, da Constitui
ção Federal. 

Artigo 3? — o presidente do 
Supremo Tribunal Federal ins
talará a Assembléia NacionaK: 
Constituinte e dirigirá, com su
prema autoridade, a eleição do 
seu presidente. 

Artigo 4! — O projeto de 
Constituição deverá ser pro
mulgado no curso da primeira 
sessão legislativa da 48' legis
latura, depois de aprovada em 
dois turnos de discussão e vota
ção, pela maioria absoluta dos 
membros da Assembléia Na
cional Constituinte." 


