
Pena de môrféT 

^ue as 
A pena de morte empol

gou mais que as'diretas pa
ra Presidente na sessão de 
ontem da Assembleia Na
cional Constituinte. Pro
posta pelo líder do PDS, de
putado Amaral Netto CRJ». 
para os crimes de assalto, 
sequestro e estupro com 
morte, acendeu uma polé
mica que fez o autor suge
rir a realização de plebisci
to nacional para que toda a 
sociedade se posicione. 

O líder do PDS conseguiu 
prender a atenção do ple
nário durante todo o seu 
discurso, recheado de rela
tos de crimes bárbaros. 
Vez por outra, tentava sen
sibilizar os constituintes, 
lembrando que aqueles fa
tos poderiam acontecer 
com as suas próprias 
famílias. "A pena de morte 
não vai passar aqui. mas 
assumam a responsabilida
de", apelava o deputado, 
acrescentando que seu pro-
Jeto dava todas as garan
tias de defesa para o acusa
do. 

Mansue to de L a v o r 
(PMDB/PE). Paulo Ra
mos (PMDB/RJ) e José 
Genoino (PT/SP) combate-, 
ram a pena. mas Magulto 
Vilela (PMDB/GO) lem
brou o estupro com morte 
de uma criança de sete 
anos em Goiás, que acabou 
com a prisão do criminoso 
e a invasão da cadeia e lin-
chamento dele péla comu
nidade, para afirmar que 
na verdade só falta institu
cionalizar a pena de morte. 
D e n l z a r A r n e i r o 

(PMDB/RJ) vacilou "Na 
sei se estarei a favor na h< 
ra de votar o seu projeto 
— depois de lembrar o ep 
sódio do sequestro de qu 
foi vitima no passado. Air 
da a favor, depôs o deput; 
do A r n a l d o d e S 
(PTB/SP). j 

DIRETAS 

Menos empolgantes e p<j 
lêmicas. as diretas par> 
Presidente mantiveram n; 
sessão o espaço que corç 
qulstaram desde o inicio d. 
reforma ministerial, quan 
do a saida de Dilson Funa 
ro do Ministério da Fazen 
da e o veto ao nome do go
vernador Tasso Jereissatt 
pelo presidente dã Constf, 
tuinte. da Câmara e df 
PMDB. deputado Ulysse 
Guimarães, trouxeram d< 
volta ao debate político I 
questão da legitimidade dj 
mandato de presidente Sari 
ney. k 

De cima do muro, o cons 
titulnte José Mendonça d* 
Morais (PMDB/MG) pedlij 
diretas ao mesmo tempt 
em que se posicionou pelq 
respeito à Constituição viA 
gente, que assegura seis 
anos para Sarney. "A na( 
ção está cheia", disse ele.\ 
pregando o término de to
dos os mandatos em 1° de 
janeiro de 1989. As diretas\ 
para todos os niveis foram* 
defendidas também pelo 
ex-governádor Júlio Cam-I-
pos iPFL/MT), só que em 
89. , 


