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. Votação no plenário só começará em dezembro 
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. BRASÍLIA — Os trabalhos 
;da Comissão de Sistematiza
rão se encerram amanhã, com 
"a. votação dos últimos pontos 
das Disposições Transitórias. 
-A votação do plenário, com os 
,559 constituintes, só começará 
jios primeiros dias de dezem
bro. Até lá transcorrerá o pra
zo para a apresentação de 
emendas, elaboração do novo 
texto do Relator, incluindo os 
dispositivos aprovados na Sis
tematização (o chamado Ca
bral III), e modificação do Re
gimento. 
; A partir da quarta-feira, du
rante três dias, estará aberto o 
;prazo para a apresentação de 
'emendas ao substitutivo, se
guindo as decisões da Mesa da 
Assembleia: cada constituinte 
poderá apresentar até três 
emendas e até seis pedidos de 
destaque ao projeto constitu
cional. 

O Relator Bernardo Cabral 
terá cinco dias para apresen
tar o último substitutivo, cujos 
requerimentos de destaque te
rão que ser subscritos por seis 
constituintes. 

A Mesa calcula que uma se
mana será suficiente para fa

zer as alterações do Regimen-
t o , d e c o r r e n t e s da 
apresentação de três projetos 
de resolução para modifica
ções na fase de plenário. 

Emendas que substituam in
tegralmente capítulos, seções 
ou subseções serão permiti
das, desde que apoiadas por 
187 constituintes. Mas a Mesa 
impediu a apresentação de 
emendas ao títulos do texto, 
ao rejeitar uma das propostas 
do "Centrão". 

O plenário votará em pri
meiro lugar o título, seguido 
do grupo de emendas, as de 
parecer favorável ou contrá
rio, ressalvados os destaques. 
A votação do requerimento de 
destaque se dará logo após a 
aprovação do título. 

O requerimento de preferên
cia deverá ser subscrito por 56 
constituintes e apresentado 
até as 18 horas do dia que an
teceder a votação do título, 
prevendo-se a prioridade para 
o requerimento que tiver 
maior número de assinaturas. 

A exemplo do que ocorreu 
na Sistematização, as emendas 
e os destaques aprovados ou 
rejeitados prejudicarão as pro
posições conexas. 

O Estado de 'Tocantins' 

O novo Estado do Tocantins, criado ontem 

38 ; 
Os favoráveis aos quatro anos 

E stes são os constituintes que 
votaram a favor dos quatro 

anos, relacionados pelo partido a 
que pertencem: 

PMDB 
Abigail Feitosa(BA) 
Ademir Andrade(PA) 
Almir Gabriel(PA) 
António Brito(RS) 
Artur da Távola(RJ) 
Bernardo CabraliAM) 
Carlos Mosconi(MG) 
Celso Dourado(BA) 
Cristina Tavares(PE) 
Egydio Ferreira Lima(PE) 
Fernando Bezerra Coelho(PE) 
Fernando Henrique Cardoso(SP) 
Fernando Lyra(PE) 
Francisco Pinto(BA) 
Haroldo Sabóia(MA) 
João Herrmann(SP) 

José Fogaça(RN) 
José Ignácio Ferreira(ES) 
José Paulo Bisol(RN) 
José Richa(PR) 
José Serra(SP) 
Mário Lima(BA) 
Maurílio F. Lima(PE) 
Nelson Carneiro(RJ) 
Nelson Jobim(RS) 
Nelton Friederich(PR) 
Paulo Ramos(RJ) 
Pimenta da Veiga(MG) 
Severo Gomes(SP) 
Sigmaringa Seixas(DF) 
Virgildásio de Senna(BA) 

PFL: 
Alcenir Guerra(PR) 
António Carlos Mendes Thame(SP) 
Carlos Chiarelli(RS) 
Francisco Dornelles(RJ) 
Sandra Cavalcanti(RJ) 

PDS: 
António Carlos Konder Reis(SC) 

PDT: 
Brandão Monteiro(RJ) 

José Maurício Linhares(RJ) 
Lysâneas Maciel(RJ) 
PTB: 

Francisco Rossi(SP) 
PT: 

Luis Inácio Lula da Silva(SP) 
Plínio de Arruda Sampaio(SP) 
PDC: 

Siqueira Campos(GO) 
PCdoB 

Haroldo Lima(BA) 
PCB 

Roberto Freire(PE) 
PSB 

Jamil Haddad(RJ) 
PMB 

António Farias(PE) 

'. 

Os defensores dos cinco anos 
E stes são os constituintes que 

votaram a favor dos cinco 
anos, relacionados pelo partido a 
que pertencem: 

PMDB 
Alfredo Campos(MG) 
Aluízio Campos(PB) 
Carlos Sant'Anna(BA) 
Cid Carvalho(CE) 
Fernando Gasparian(SP) 
Ibsen Pinheiro(RS) 
João Calmon(ES) 
José Freire(GO) 
José Geraldo(MG) 
José Ulisses de 01iveira(MG) 
Manoel Moreira(SP) 
Milton Reis(MG) 
Nilson Gibson(PE) 

Raimundo Bezerra(CE) 
Renato Vianna(SC) 
Rodrigues Palma(MT) 
Theodoro Mendes(SP) 
Wilson Martins(MS) 
PFL 
Afonso Arinos(RJ) 
Aloysio Chaves(PA) 
Arnaldo Prieto(RS) 
Cristóvam Chiaradia(MG) 
Eraldo Tinoco(BA) 
Francisco Beniamim(BA) 
Gilson Machado(PE) 
Inocêncio 01iveira(PE) 
José Jorge(PE) 
José Lins(CE) 
José de Vasconcelos(MG) 
José Thomaz Nonô(AL) 

Luis Eduardo(BA) 
Marcondes Gadelha(PB) 
Mário Assad(MG) 
Oscar Corrêa(MG) 
Osvaldo Coelho(PE) 
Paulo Pimentel(PR) 
Ricardo Fiúza(PE) 
PDS 
Darcy Pozza(RS) 
Gerson Peres(PA) 
Jarbas Passarinho(PA) 
José Luiz Maia(PI) 
Virgílio Távora(CE) 
PTB 
Gastone Righi(SP) 
Joaquim Bevilacqua(SP) 
PL 
Adolpho de Oliveira(RJ) 

Rejeitada a 
emenda sobre 
divisão do Rio 

)mm. BRASÍLIA — A Comissão 
'de Sistematização rejeitou 
ontem, no início da noite, 

i { emenda de autoria do De
putado Adolfo de Oliveira 
(PL-RJ) propondo a realiza
ção de um plebiscito sobre 
a divisão do Estado do Rio 
de Janeiro. Por 50 votos 

' • 'contra 36 e 8 abstenções, 
ela foi rejeitada. 

• Contrário a emenda, o 
, Deputado Artur da Távola 

(PMDB-RJ) ressaltou que o 
» Rio de Janeiro, embora se-

• , ja um Estado pequeno, 
comporta a síntese de toda 

". a História do Brasil e um 
pouco de todas as caracte
rísticas da população brasi-

; leira. Mas o principal argu
mento foi o de que a apro-

' vação do plebiscito poderia 
levar à nova fusão, fazendo 
o Rio de Janeiro retornar a 
uma administração que o 
caracterizava como cidade-

., estado. Artur da Távola 
disse ainda que seria one
roso para os cofres públicos 
a criação de um novo Go
verno de Estado, bem como 

IOÍÍ uma nova Polícia Militar, 
Tribunal de Contas e de um 
funcionalismo com uma ad
ministração completamente 

- diferente da atual. 

Por sua vez, o Deputado 
Adolfo de Oliveira, em de
fesa de sua emenda, afir-

. mou que Niterói, antiga ca-
. p i t a l do E s t a d o , 
' transformou-se numa Pre

feitura muito mal cuidada e 
quase completamente aban-

Siqueira troca voto por novo Estado Criados os Estados 
BRASÍLIA — A Comissão de Siste

matização aprovou ontem a criação 
do Estado do Tocantins, incluindo o 
Norte de Goiás e uma parte do Sul 
do Pará. Com apenas cinco votos 
contrários e duas abstenções, 82 
constituintes aprovaram a emenda 
conjunta dos Deputados Siqueira 
Campos (PDC-GO) e José Freire 
(PMDB-GO), que teve também o pa
recer favorável do Relator Bernardo 
Cabral. 

A aprovação da criação do novo 
Estado foi articulada pelo Deputado 
Siqueira Campos, que, depois de cin
co mandatos como Deputado federal, 
viu seu grande sonho se realizar. Pa
ra que ele se concretizasse com tanta 
facilidade na Comissão de Sistemati
zação, Siqueira teve que fechar um 
acordo com o Líder do PMDB na 
Constituinte, Senador Mário Covas. 
Pelo acordo, a emenda criando o Es
tado do Tocantins teria a preferência 
sobre a que fixava o mandato de Pre
sidente Sarney em quatro anos. Isto 
impediu que a emenda fosse coloca
da no fim da fila das que deve
riam ser votadas, por não ser referir 
a qualquer artigo do substitutivo. 

Em contrapartida, Siqueira, que se 
dizia indefinido sobre a questão do 

mandato de Sarney, resolveu votar 
com os partidários dos quatro anos, 
embora o Deputado do PDC goiano 
diga que o Senador Mário Covas ja
mais tenha lhe pedido o voto. A sua 
decisão fez que ele sofresse pressões 
tanto de velhos companheiros, como 
Nilson Gibson (PMDB-PE) — que foi 
seu aliado no apoio às candidaturas 
a Presidência de Sílvio Frota e Paulo 
Maluf — e do Palácio do Planalto, 
através do assessor parlamentar do 
Gabinete Civil, Henrique Hergrea-
ves. 

Ontem, a emenda foi defendida pe
los deputados Wilson Martins 
(PMDB-MS) — que prestou um de
poimento quase pessoal sobre sua 
experiência como primeiro Governa
dor do Estado do Mato Grosso do 
Sul, e lembrou que o Estado ainda 
não estava porque o Presidente Sar
ney o havia vetado — pelo pedessista 
mineiro Bonifácio de Andrade, que 
acredita que a criação do Estado 
contribuía para a ocupação do inte
rior do País. 

Cabral, ao apoiar a emenda, lem
brou que ela era subscrita por dois 
adversários políticos, o que dava a 
dimensão da unanimidade que a pro
posta recebia. 

de Roraima e Amapá 
BRASÍLIA — Com aplausos e abra

ços, a Comissão de Sistematização 
aprovou ontem, por 90 votos contra 
apenas dois, a criação dos Estados de 
Roraima e do Amapá, que atualmen-
te são Territórios. Ao mesmo tempo, 
rejeitou a divisão do Estado do Ma
ranhão, onde se pretendia criar o 
Maranhão do Sul. E não deu quorum 
para aprovação ou rejeição das 
emendas que pretendiam criar, atra
vés de plebiscito popular, os Estados 
de Tapajós, no Para, e do Triângulo, 
em Minas Gerais. 

A criação de Roraima e Amapá re
sultou de um acordo de deputados 
dos dois Territórios, que resolveram 
juntar em duas emendas as quatro 
originais sobre o assunto. Pelo texto 
aprovado, que passa a fazer parte 
das Disposições Transitórias, os limi
tes geográficos atuais serão manti
dos. 

Os novos Estados serão implanta
dos com a posse de seus governado
res, eleitos em 15 de novembro de 
1990, juntamente com os demais go
vernadores do País. E a instalação 
obedecerá às mesmas normas legais 
e os mesmos critérios que orienta
ram a criação do Estado de Rondô-
nia. 
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