
Polícia arquiva a queixa 
contra invasor de plenário 
BRASÍLIA — "Tumultuar traba

lho da Constituinte não constitui cri
me previsto pelo Código Penal". 
Com base neste argumento, a 2a De
legacia de Polícia, Asa Norte, arqui
vou a queixa do Serviço de Seguran
ça da Câmara dos Deputados contra 
Joany Santos de Souza, que na noite 
de quinta-feira invadiu o plenário, 
interrompendo uma sessão da Cons
tituinte. 

O Delegado-Chefe da 2a DP, Fran
cisco Feitosa, disse ontem que viu a 
ocorrência e logo em seguida deter
minou seu arquivamento. A impossi
bilidade de qualquer procedimento 
policial, segundo ele, é porque esse 
comportamento não caracteriza cri
me. 

A segurança do plenário da Câma
ra, mais especificamente nos espaços 
abertos no vidro fume que cerca as 
tribunas de honra e da imprensa — 
onde são instaladas as càmeras de 
TV — , foi reforçada por determina
ção do próprio Diretor de Segurança, 
Fernando Paulucci. Agora cinco 
agentes (antes eram três) estão en
carregados de vigiar o setor. 

A determinação foi feita depois 

que Joany Santos de Sousa conse
guiu pular para o plenário através 
de uma daquelas aberturas, no fim 
da sessão de quinta-feira. Joany, re
voltado com a Assembleia Nacional 
Constituinte e clamando pelo retor
no ̂ ao Império, foi detido pela segu
rança quando já estava em cima de 
uma das bancadas dos deputados. 

Os agentes do setor. além do refor
ço, receberam críticas do Chefe da 
Segurança. Agora, eles têm determi
nação expressa para tomar mais cui
dado, aumentar a vigilância e impe
dir novos incidentes. Segundo 
Paulucci. o Presidente da Câmara e 
da Constituinte, Ulysses Guimarães, 
não chegou a lhe pedir esclarecimen
tos. Mesmo assim, o Chefe da Segu
rança fez um ofício informando Ulys
ses Guimarães de todas as providên
cias tomadas. 

Quanto ao episódio em que o carro 
do Deputado Davi Alves Silva (PDS-
MA) foi baleado, o Chefe da Seguran
ça informou que ontem foram reali
zadas perícias no veículo. Segundo 
Paulucci. há um inquérito em anda
mento na Ia Delegacia Policial. 


