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A bancada do PMDB na Câmara, 
por maioria de votos, decidiu ontem 
apoiar a retirada da expressão "sem 
prejuízo de suas atribuições consti
tucionais", do art. Io do substitutivo 
Giavarina à Emenda Sarney de con
vocação da Constituinte, referindo-
se à transformação do novo Congres
so em Assembleia Nacional Consti
tuinte. 

Essa posição, ainda pendente de 
ratificação no plenário do Congresso, 
para completar o primeiro turno da 
votação e realizar o segundo e último 

, turno, atende às posições de Ulysses 
Guimarães, do líder Pimenta da Vei
ga e da maioria da bancada, mas de
verá enfrentar oposição de setores do 
PDS, do PPL e, principalmente, da 
maioria do Senado — principalmen
te dos 23 senadores eleitos em 1982 e 
com mandato até janeiro de 1990. 

A iniciativa da supressão daque
la expressão foi do vice-líder do PDS, 
deputado Bonifácio de Andrada 
(MG), que, de imediato, ganhou a 
simpatia de Ulysses e de Pimenta e 
as críticas de senadores. Os defenso
res da proposta acham que a retirada 
da expressão abre caminho à Consti
tuinte exclusiva. 

Para a maioria da bancada do 
PMDB, a expressão "sem prejuízo de 
suas atribuições constitucionais", se 
mantida, provocará em 1987 o fun
cionamento simultâneo de quatro 
Câmaras — Senado Federal, Câmara 
dos Deputados, Congresso Nacional 
(eventuais reuniões conjuntas da Câ
mara e do Senado) e a Assembleia 
Nacional Constituinte. Além disso, 
haveria a necessidade da eleição de 
três mesas diretoras: da Câmara, do 
Senado e da Assembleia Constituin
te (o Congresso é dirigido pela mesa 
do Senado). 

Muitos parlamentares, principal
mente senadores com mandato até 
janeiro de 1990, entendem que, reti
rada a expressão do art. Io da emen
da de convocação da Constituinte, 

ficariam em posição secundária. Não 
teriam atribuição de poder legislati
vo ordinário e, para vários deles, não 
haveria a oportunidade de se elege
rem membros das mesas da Câmara 
e do Senado, para o período 1987/89. 

A tendência, se suprimida a ex
pressão em exame, seria a da eleição 
de uma única mesa diretora da Cons
tituinte. As funções administrativas 
seriam delegadas pela própria Cons
tituinte, que também deveria definir , 
as atribuições legislativas ordinárias ; 
— criar comissões especiais, delegar 
leis ao presidente da República ou 
permitir ao chefe do Executivo legis
lar por decreto-lei. 

Anistia 
A bancada do PMDB também j 

apoiou destaque para suprimir ex- j 
pressões de dispositivos da emenda I 
que tratam da anistia a civis e milita- i 
res. A promoção do anistiado não '. 
mais ficaria condicionada "ao princí- i 
pio da antiguidade", se mantida no ! 
plenário a retirada dessa expressão. ; 

Apesar dos protestos de deputa- ' 
dos esquerdistas, a maioria da ban- | 
cada não apoiou outras supressões, . 
anistiando envolvidos em delitos de [ 
natureza política e "conexos". 

i 

O líder Pimenta da Veiga, diri- \ 
gindo a votação, pediu que permane- , 
cessem sentados os que discordavam ' 
da supressão da palavra "conexos", j 
A maioria permaneceu como estava, ; 
levantando-se os que apoiavam a re- , 
tirada, em número menor. Até então ) 
a votação vinha sendo feita de modo . 
diferente: os que apoiavam pedidos ] 
de destaque ficavam sentados, le- , 
vantando-se os que discordavam. A 
inversão facilitou a posição da lide
rança, contrária à supressão da pala
vra "conexos". 

Quanto à desincompatibilização, 
a bancada apoiou a supressão da ex
pressão "de estado", no prazo de re
núncia de secretários para disputar 
eleições. Essa decisão estende o pra
zo de afastamento de nove meses aos 
secretários municipais. 


