
_os Constituintes 
Moema 

São Thiago 
Ex-exilada no Chile, 

Cuba, Argentina e em 
Portugal, foi ativa 
participante dos 

movimentos estudantis 
eda luta poranistia 

Moema Correia São 
Thiago, 38 anos, é a 
pr imei ra mulher 

cearense a chegar à Câ
m a r a F e d e r a l . E l a 
elegeu-se pelo PDT com 
83 mil 341 votos e foi a 
candidata que recebeu a 
maior votação em toda a 
história de Fortaleza. No 
Ceará inteiro, ela obteve 
a segunda colocação em 
votos, no pleito de novem
bro passado, com 3,1 por 
cento do total do Estado. 

Antes de ser eleita, 
Moema, que é advogada 
trabalhista e socióloga, 
teve uma vida agitada. 
Em 1968 foi militante es
tudantil, na década de 70 
resistiu ao autoritarismo 
e acabou se exilando no 
Chile, em Cuba, na Ar
gentina e em Portugal. 
Nesse último país, Moe
ma São Thiago fundou e 
coordenou o Comité Pró-
Anistia no Brasil, entre os 
anos de 1975 e 1979, quan
do ao retornar ao Brasil, 
participou da fundação do 
PDT nacional. Em 1985, 
ela candidatou-se à pre
feitura de Fortaleza, mas 

foi derrotada por Maria 
Luiza Fontenelle, do PT. 

Na Constituinte, Moe
ma São Thiago articula a 
ação das 25 mulheres de
putadas em bloco. "Já ti
vemos a lgumas vitó
rias", conta. "Uma delas 
foi obter gabinetes com 
banheiro, que a imprensa 
ironizou, mas que tem im
portância, também". A 
deputada, acredita que o 
Palácio do Planalto e a 
imprensa estão agindo no 
sentido de desmoralizar a 
Constituinte, num primei
ro momento, mas avisa: 
"Lutaremos contra isso e 
nada vai abalar a sobera
nia da Assemble i a" . 
Consciente de que não te
rá uma Constituinte so
cialista "pois o Congresso 
é, em sua maioria conser
vador", ela está disposta 
a negociar, sempre que 
necessário "Politica é so
b r e t u d o , a a r t e do 
convívio", diz. Entre suas 
bandeiras estão a igual
dade para homens e mu
lheres, a estabilidade no 
emprego e um salário 
mínimo justo. 

Evaldo 

Gonçalves 
Parlamentarista, ex-
deputado estadual e 
vereador, defende a 
restauração de todas 
as prerrogativas do 
Poder Legislativo. 

E valdo Gonçalves 
(PFL-PB), 53 anos, 
advogado, profes

sor universitário, casado, 
quatro filhos, foi eleito 
com 49.219 votos depois 
de um mandato de verea
dor em Campina Grande, 
e de três de Deputado Es
tadual. Foi líder duas ve
zes: do Governo Ivan Bi
chara e Wilson Braga. 
Foi Presidente da Assem
bleia Legislativa dois 
períodos. Serviu, antes de 
ser eleito Deputado Esta
dual, ao Governo Ernani 
Sátyro, como Secretário 
da Administração e Chefe 
da Casa Civil. 

Defende o regime par
lamentaris ta como o 
ideal para deter a hiper
trofia do presidencialis
mo, responsável, segundo 
ele, pelo enfraquecimento 
dos partidos políticos no 
Pais. E a favor da im
plantação de uma ampla 
política agrícola. Como 
integrante do Legislativo 
há dezesseis anos. lutará 
na Assembleia Nacional 

Constituinte, pela restau
ração e fortalecimento 
das prerrogativas do Par
lamento, ao lado de uma 
redefinição da Federação 
Brasileira, a fim de que 
os Estados e Municípios 
recobrem o seu prestígio, 
a sua dignidade e fontes 
próprias de recursos que 
lhes dêem autonomia fi
nanceira e administrati
va, hoje, totalmente desa
parecidas. 

E autor de urna Emen
da ao Regimento Interno 
da Assembleia Nacional 
Constituinte, criando a 
Comissão de Desenvolvi
mento Regional, como al
ternativa válida para a 
discussão e equaciona-
mento de uma Política 
Nacional, visando a extin
guir os desequilíbrios re
gionais. 

Votará em favor de ple
biscito somente para au
diência da opinião públi
ca sobre temas conside
rados de grande teor éti
co, como o aborto, a pena 
de morte e a eutanásia. 


