
TeÉrna derrotado, Amaral ri da gozação do petista Genoíno 

^\mkmm^ numero para 
plebiscito da pena ae morte 

BRASÍLIA — 0 líder do PDS, depu
tado Amaral Netto, amargou a quarta 
derrota pessoal na Constituinte: o plená
rio rejeitou a realização de plebiscito 
para decidir a adoção da pena de morte. 
Embora tivesse obtido a maioria dos 
votos — 218 contra 210 — a proposta foi 
rejeitada porque não atingiu o número 
mínimo para a aprovação (280). 

"Deus não queira, mas se quiser que 
a filha ou a mulher de um vagabundo 
desses seja estuprada ou morta, eles 
mudam de opinião", disse Amaral, furio
so com a liderança do PMDB, que pediu 
à bancada para votar contra o plebiscito. 

Quando foi ontem ao plenário, Ama
ral já acumulava três derrotas em sua 
cruzada pela pena de morte. Na Comis
são de Sistematização, ele só conseguiu 
cinco votos na primeira tentativa e 26 na 
segunda. Apenas 90 dos 559 constituintes 
apoiaram a emenda que apresentou no 
plenário. Ao remeter a decisão para a 
população, o líder do PDS conseguiu 
adesões inesperadas, como a do senador 
Jarbas Passarinho (PA), um católico fer
voroso que não admite a pena de morte. 

"Só o povo tem direito de dizer se 
quer ou não a pena. Ele sabe mais do que 
nós todos juntos", esbravejou Amaral na 
tribuna, O deputado Michel Temmer 
(PMDB-SP) defendeu a realização do 
plebiscito, mas a esquerda e os evangéli-

cos contra-argumentaram que a o plebis
cito seria meio caminho para a pena de 
morte. 

Deus — Mesmo com fortes dores no 
peito, o deputado Nelson Aguiar (PDT-
ES), da bancada evangélica, subiu a tri
buna e fez discurso emocionado quase 
chegando às lágrimas. "A população po
de ser levada pela emoção a cometer um 
erro", afirmou, invocando "a ajuda de 
Deus" na decisão do plenário. 

Ao lado de Aguiar, o deputado José 
Genoíno (PT-SP) também ficou contra o 
plebiscito. "Poderíamos adotar a pena de 
morte se existisse um tribunal infalível", 
disse Genoíno, citando dados da Anistia 
Internacional: nos Estados Unidos, o 
número de negros condenados à morte é 
quatro vezes maior que o de brancos. 
"Nem todo plebiscito deve ser aprovado 
porque nem todos são democráticos' 
sustentou o líder do PCB, deputado Ro
berto Freire (PE). 

Enquanto recebia cumprimentos de 
colegas, o deputado Amaral Netojá 
anunciou que apresentará projeto de lei 
adotando a pena de morte, assim que a 
Constituinte encerrar os trabalhos e a 
Câmara retornar às atividades normais. 
"Não vou parar nunca de defender isso", 
disse. "A rejeição do plebiscito não me *\ 
prejudicou. Me fez vítima," J 


