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SanfAnna tenta 
o fim do entulho 

As alterações na atual 
Constituição, que são co
bradas por um grupo de de
putados do PMDB, poderão 
ser feitas de uma única 
vez, antes que a Constituin
te passe a trabalhar na ela
boração de uma nova Carta 
Magna. Esta decisão pode
rá ser costurada dentro de 
um acordo que o lider da 
maioria na Câmara, depu
tado Carlos SanfAnna, ten
ta fazer com o deputado 
Maurílio Ferreira Lima, 
autor de uma proposta pa
ra a Constituinte exclusiva 
mas que, ontem, admitiu 
aquela fórmula como ca
paz de atender os objetivos 
do grupo que representa. 

Maurílio Ferreira Lima 
teve uma conversa prelimi
nar com Carlos SanfAnna 
que considerou produtiva, 
pois ele traduziu preocupa
ção do Governo com a su
gestão já colocada em de
bate. Mas acertaram de 
procurar uma solução con
sensual que sairá até terça-
feira, a fim de que haja 
p o s s i b i l i d a d e d e 
compatibilizá-la com a re-

dação do regimento defini
tivo da Constituinte. 

Para a busca desse texto, 
segundo Maurílio Ferreira 
Lima, a tendência será am
pliar as conversas de on
tem à participação de ou
tros deputados que exigem 
a Constituinte exclusiva, 
como lembrou, eles seriam 
os 161 que votaram, há al
guns dias numa reunião de 
bancada, contra a eleição 
da mesa da Câmara. Todos 
querem a soberania da 
Constituinte, que cria in
quietações no Governo, re
conheceu. 

ALTERNATIVAS 

A convocação extraordi
nária da Constituinte, a 
a p r e s e n t a ç ã o de uma 
emenda ao projeto de Regi
mento Interno, e a pressão 

direta sobre a Mesa Estas 
são as três alternativas en
contradas pelos constituin
tes interessados em discu
tir a questão da soberania 
da Assembleia para colo
car a matéria em debate 
até à próxima terça-feira. 
Segundo o deputado José 
Genoíno (PT-SP), um dos 
articuladores desse movi
mento, um grupo formado 
por parlamentares do PT, 
do PDT e do PMDB está se 
empenhando em garantir o 
exame dessa matéria, "pa
ra que ela não seja empur
rada com a barriga". 

Na sessão de ontem, Ge
noíno formulou uma ques
tão de ordem para que to
das as propostas sobre o 
poder de emendar a atual 
Constituição sejam publi
cadas no Diário da Consti
tuinte e em avulso, a fim de 
que os parlamentares pos
sam começar a examiná-
las. O presidente da As
sembleia, Ulysses Guima
rães, disse que estava estu
dando o assunto. Mas não 
deu prazo para apresentar 
uma definição. 

Valmir quer eleger o governador em 88 

Valmir estreia 
Propostas modificam soberania pedindo eleição 

para Brasília Quinze propostas de alte
ração da atual Constitui
ção, ou de suspensão da vi
gência de leis ordinárias, 
já foram encaminhadas à 
Mesa da Constituinte. Sob 
denominações diversas — 
projeto de lei constitucio
nal, ato constitucional, re
solução constitucional e 
projeto de resolução da 
Constituinte — elas trazem 
à discussão a questão da 
soberania da Assembleia, e 
sugerem, em sua maioria, 
a revogação do "entulho 
autoritário". 

O fim do decreto-lei, do 
decurso de prazo, do estado 
de emergência e das medi
das de emergência é reivin
dicado em grande parte 
das propostas, assim como 
o restabelecimento das 
prerrogativas. O PDT e o 
PT avançam mais, apre

sentando a questão da tran
sitoriedade do mandato do 
presidente José Sarney, e 
conferindo à Constituinte o 
poder de marcar eleições 
diretas para presidente da 
República. 

Além de pretender modi
ficar a atual Constituição, o 
PT quer revogar a Lei de 
Imprensa e a Lei de Segu
rança Nacional, e determi
nar a apuração e julgamen
to dos responsáveis pelos 
crimes de terrorismo do 
Estado. Quer também anis-
tia ampla, geral e irrestrita 
a todos os punidos por moti
vos políticos, amplo direito 
de greve, suspensão do fun
cionamento da Câmara e 
do Senado e a obrigatorie
dade de as emissoras de rá
dio e televisão transmiti
rem diária e gratuitamente 
um programa sobre a 

Constituinte, entre as 20 e 
21h. 

Uma outra proposta, do 
deputado Agaziz de Almei
da (PMDB-PB), prevê que 
as Forças Armadas ficarão 
sob a autoridade suprema 
do presidente da Consti
tuinte, até a promulgação 
da nova Constituição. E a 
mais genérica, e que já 
causou muita polémica, é a 
do deputado Maurílio Fer
reira Lima (PMDB-PE): 
outorga à Mesa da Assem
bleia o poder de baixar re
soluções constitucionais. 
Pela proposição do deputa
do pernambucano, as reso
luções, alterando no todo 
ou parcialmente qualquer 
artigo da Constituição, se
riam baixadas após apro
vadas por maioria absoluta 
dos membros da Consti
tuinte, em votação secreta. 

"Brasília não e a ilha da 
fantasia. E o retrato fiel do 
nosso pais: de um lado a os
tentação e o desperdício; de 
outro, a miséria, a promis
cuidade, a falta de moradia 
e o desemprego". Em seu 
primeiro pronunciamento 
no plenário da Assembleia 
Nacional Constituinte', on
tem à tarde, o deputado 
brasiliense Valmir Campe
lo, do PFL, tentou desmis
tificar a imagem que 
Brasília tem em outros es
tados, pedindo a ajuda dos 
constituintes para mudar 
esta realidade. 

Lembrando sua condição 
de deputado mais votado 
no Distrito Federal, Valmir 
Campelo reiterou diante do 
plenário a posição definida 
pela bancada de Brasília 
no sentido de lutar pela ple
na autonomia politica do 
Distrito Federal, com elei
ções diretas para governa
dor em 1988. Segundo Val
mir a solução do problema 
social no DF depende tam
bém dos constituintes, que 
poderão ajudar "o povo a 
sair desta situação de mi
séria". 

Campelo foi o nono parla
mentar a falar na sessão de 
ontem à tarde. O plenário, 
como tem ocorrido nos últi
mos dias, estava apenas 

parc ia lmente ocupado, 
mas isto não alterou o seu 
ímpeto, em seu pronuncia
mento, que durou apenas 
cinco minutos, Valmir 
Campelo pediu a união dos 
constituintes em torno das 
propostas no campo social 
e politico para que o DF 
"seja de fato a capital de 
um pais justo e moderno". 

— O Brasil vive um mo
mento histórico com a As
sembleia Nacional Consti
tuinte mas o Distrito Fede
ral, em especial, respira 
duplamente esse momento 
tão importante: é a sede do 
poder constituinte e, pela 
primeira vez em seus qua
se 27 anos de vida, tem uma 
represen tação popular 
legitima oriunda das ur
nas, disse Valmir. 

Ele afirmou ainda que, 
apesar de sua responsabili
dade como constitunte de 
"ajudar a compor a nova 
Carta que regerá os desti
nos do nosso Brasil", não 
poderia "virar as costas à 
triste realidade de nossa 
comunidade". E acrescen
tou: "Não se pode encarar 
o futuro escrevendo uma 
nova Constituição se não 
temos as soluções mínimas 
para resolver as questões 
que estão bem aqui à nossa 
frente". 

No plenário, um outro país 
ESTELA LANDIM 

Da Editoria de Politica 

A taxa do overnight 
atingiu 29,70 por cento na 
terça-feira e nesse dia o 
presidente do Banco Cen
tral foi demitido, mas o ple
nário da Constituinte prati
camente não tomou conhe
cimento. Durante toda a 
tarde de anteontem, quan
do mais de 30 parlamenta
res ocuparam a tribuna, a 
crise económica não mere
ceu grande discussão. Dos 
dois deputados que se refe
riram à demissão de Fer
não Bracher, Augusto Car
valho, do PCB-DF, de
monstrou desconhecer que 
o Banco Central, àquela al
tura, já tinha como novo 
presidente o financista 
Francisco Gros. 

Os constituintes se ocu
param, na maior parte do 
tempo, em repetir os argu
mentos contra e a favor de 
que se vote imediatamente 
a questão preliminar sobre 
a soberania da Constituin
te. Outros, criticaram a in
dicação do líder do Gover
no, Carlos SanfAnna. O de
putado Amaral Netto, líder 
do PDS, provocou risos 
quando reivindicou o direi
to de ser líder da Minoria, 
ou seja, liderar o PT de Lu
la. 

As criticas à politica eco
nómica do Governo foram 
poucas e por parte de depu
tados do PDS. Os deputa
dos e senadores estavam 
mais preocupados com as 
críticas que vêm sofrendo 
por parte da imprensa, so
bre o esvaziamento da 
Constituinte. Ontem, mais 
uma vez não houve quórum 
para a abertura da sessão, 
às 14 h. Pouco mais de 50 
constituintes se encontra
vam no plenário. 

Ocupando o horário da li
derança do PCB, Augusto 
Carvalho registrou o seu 
júbilo pela "queda de uma 
das criaturas mais mal
quistas de nosso Pais, nos 
últimos tempos: Fernão 
Bracher, presidente do 
Banco Central". 

Augusto Carvalho apro
veitou o espaço para pro
por ao Congresso que avo
que para si a responsabili
dade de indicar o novo pre
sidente do Banco Central, a 
exemplo do que ocorre nos 
Estados Unidos. 

O único a criticar a politi
ca económica do Governo 
foi o gaúcho Victor Faccio
ne (PDS). Segundo ele, 
"estamos nos aproximando 
de uma forte convulsão so- . 
ciai, em decorrência dos I 
desacertos da área econô-/ 
mica do Governo. J 


