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Câmara faz exigência-/ 
jfrCORREIO BRAZILIENSI - , ^ 

para vetar exclusiva 
A Comissão de Justiça 

da Câmara entendeu, 
com base em parecer do 
deputado Aloísio Campos 
(PMDB-PB) que para ser 
derrubado o destaque do 
PDS que transforma a 
Constituinte em exclusi
va, haverá necessidade 
de a Câmara reunir o yoto 
favorável de dois terços 
dos deputados. 

Numa reunião tumul
tuada, que começou às 18 
horas e prometia varar a 
madrugada, os membros 
da comissão estiveram 
desde o principio quase 
unânimes em torno do en
tendimento de que o des
taque do PDS, solicitado 
pelo deputado Bonifácio 
de Andrada (MG), era 
questão líquida e certa. 

Neste sentido, os mem
bros da comissão recebe
ram o apoio das lideran
ças do PMDB e do PFL, 
que, juntamente com o do 
PDS, decidiram encam
par o destaque pedessis-
ta, não obstante os riscos 
que a matéria representa 
em função da violenta 
oposição do Senado. 

O tumulto da reunião fi
cou por conta do PT e do 
PDT que, além do desta
que do PDS, queriam ain
da colocar mais um en
trave na votação da 

emenda da Constituinte: 
eles pretendiam votar um 
parecer considerando nu
lo para efeitos de votação 
de primeiro turno, o subs
titutivo do deputado Val-
mor Giavarina, que deu 
nova redação à emenda 
original do Governo de 
convocação da Assem
bleia Nacional Constituin
te. 

Como se tratava de ma
téria já vencida, uma vez 
que fora votada em pri
meiro turno, este artifício 
obstrucionista acabou 
não prosperando, mas 
prolongou a sessão da Co
missão e com isto inviabi
lizou a votação em plená
rio da emenda da Consti
tuinte, que estava previs

ta para ontem à noite. 
O pronunciamento da 

Comissão de Justiça da 
Câmara, que já era espe
rado pelos senadores, po
derá ter uma dessas duas 
consequências: ou o Sena
do reúne quorum de dois 
terços para derrubar o 
destaque do PDS, ou a 
emenda da Constituinte 
não poderá ser votada. 

Ê que a grande maioria 
dos senadores entende 
que este destaque vai des
considerar a figura do Se
nado durante todo o perío
do de funcionamento da 
Constituinte, ou seja, o 
primeiro ano da sessão le
gislativa que vai se ini
ciar em janeiro de 1987. 
Além disso, o destaque 
poderá impedir a partici
pação, como constituin
tes, dos .senadores eleitos 
em 1982, já que não rece
b e r a m • m a n d a t o s es
pecíficos para tal. Ontem 
à tarde, o clima no Sena
do era de total rejeição do 
destaque, mesmo que isso 
implicasse inviabilização 
da emenda de convoca
ção da Constituinte. O 
sentimento era comparti
lhado tanto pela totalida
de dos 23 senadores do 
PDS, como dos 26 senado
res do PMDB e 10 dos 19 
dojPFL. 
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