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Goiás pode ser dividido. 

Roraima e Amapá, promovidos. / 6 - th%$ 

A Comissão de Sistematizarão da Cons
tituinte aprovou ontem a criação de mais 
três Estados no País. Por 82. votos contra 
cinco e com cinco abstenções, aprovou 
emenda dos deputados goianos Siqueira 
Campos (PDC) e José Freire (PMDB), crian
do o Estado de Tocantins, a ser desmembra
do de Goiás; e por 90 votos contra apenas 
dois aprovou a emenda do deputado Moza-
rildo Cavalcanti (PFL-RR) transformando 
os territórios de Roraima e Amapá em Esta
dos e estabelecendo que sua instalação se 
dará com a posse dos governadores, a serem 
eleitos em 15 de novembro de 1990. 

Dentro de 120 dias, a contar da promul
gação da futura Constituição, o Tribunal 
Regional Eleitoral de Goiás realizará ple
biscito na área onde se situará o futuro 
Estado de Tocantins. Se o resultado do ple
biscito for favorável, será criado o novo Es
tado, com instalação prevista para até: 45 
dias depois. 

O futuro Estado de Tocantins deve limi
tar-se com Goiás ao norte nas divisas dos 
municípios de São Miguel do Araguaia, Po-
rangatu, Formoso, Minaçu, Cavalcante, 
Monte Alegre de Goiás e Campos Belos; a 
leste, norte e oeste, nas divisas atuais de 
Goiás com a Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e 
Mato Grosso. 

A capital será, provisoriamente, esco

lhida pelo executivo federal, sendo que o 
presidente da República deve também no
mear, até 30 dias após o resultado favorável 
do plebiscito, o governador pro témpore pa
ra um mandato "tampão" que vai coincidir 
com o final do mandato dos governadores 
estaduais em 1990. A Assembléia Consti
tuinte Estadual — com oito deputados fede
rais e três senadores — será eleita a 15 de 
novembro de 1968. Será esta Assembléia a 
definir a capital definitiva. 

A única emenda política apreciada on
tem à tarde era de autoria do deputado 
Bocayúva Cunha, do PDT do Rio de Janeiro, 
e previa eleições para deputados federais e 
senadores no dia 15 de novembro do próxi
mo ano, juntamente com a escolha do futuro 
presidente da República. A emenda foi re
jeitada por 48 votos, contra 38 favoráveis e 
três abstenções. A proposta recebeu críti
cas por excluir os governadores e foi enca
minhada favoravelmente, além do seu au
tor, pelo relator Bernardo Cabral. 

O resto da sessão foi dedicado á apre
ciação de emendas criando Estados, como a 
de autoria do deputado Davi Alves da Silva 
(PDS-MA), que pretendia o desmembramen
to do Maranhão pára a criação do Maranhão 
do Sul. A proposta foi rejeitada por 47 votos 
contra 33 e oito abstenções. 

Ficou prejudicada emenda de autoria 
do deputado Paulo Roberto (PMDB-PA), 
que criava o Estado do Tapajós, unificando 
onze municípios do Pará. Seu autor susten
tou que não haveria prejuízos para a União, 
pois a região já tem infra-estrutura, mas o 
senador Aluísio Chaves (PFL-PA) discursou 
contra a.iniciativa, argumentando que a re
gião não tem condições de se manter econo
micamente. Outra das emendas prejudica
das é de autoria do deputado Chico Hum
berto (PDT-MG) criando o Estado do Triân
gulo, desmembrando o Triângulo Mineiro 
do Estado de Minas Gerais. A proposta não 
alcançou quorum qualificado, recebendo 
apenas 42 votos contrários, 24 favoráveis e 
16 abstenções. 

Outra proposta prejudicada por falta de 
quorum é de autoria conjunta dos deputa
dos José Maurício (PDT-RJ) e Adolfo de Oli
veira (PFL-RJ), separando a Guanabara do 
Rio de Janeiro. José Maurício disse que a 
população do Rio "foi tremendamente in
justiça da pelo ato autoritário que decretou 
a fusão dos dois Estados". Mas a deputada 
Sandra Cavalcanti discursou contra a ini
ciativa, afirmando ter sido essa a única ma
neira de levar o desenvolvimento econômi
co à região. A proposta foi rejeitada por 50 
votos, contra 36 e oito abstenções. 


