
Jornal da Brasilia 
2 4 MAI 198$ Política 

Ulysses e Pimenta recepcionam o presidente Sarney, em sua primeira visita ao Congresso 

Sarney dá lição de harmonia 
Convocação tem 2 frentes de luta 

Estou aqui pres tando 
homenagem ao Congresso 
Nacional. Estou praticando a 
harmonia entre os poderes" — 
disse, ontem, o presidente José 
Sarney a uma multidão de jor
nal i s tas , c inegraf is tas e 
fotógrafos que acompanharam 
sua visita à Câmara e ao Senado. 

Deputado federal desde a 
década de 1950, ex-senador, o 
chefe do governo compareceu, 
pela primeira vez. ao prédio do 
parlamento, depois de se em
possar no cargo, a 15 de março, 
para uma visita de cortesia. Foi 
saudado por todos os líderes com 
assento na Casa e saiu aplaudido 
pelos populares que. à saída, 
gritavam: "Viva José Sarney! 

Kmbora estivesse na Casa. o 
deputado Paulo Maluf não foi 
cumprimentar o chefe do gover
no. A maioria dos malufistas. 
porém, festejou José Sarneye fez 
questão de aparecer a seu lado. 
perante as câmeras de tevê. 

Quando ele entrou no.salão da 
Câmara, quase foi empurrado 
pelos cinegrafistas e seus 
ajudantes que tentavam acom
panhar os passos do presidente a 
quem mui tos queriam cum
primentar. F.le se sentou ao lado 
do presidente da Câmara . 
Ulysses Guimarães, com quem 
tomou café. I,evantou-se. a cada 
vez que um parlamentar vinha 
cumprimentá-lo. o que acon
teceu também a seu adversário. 
Flávio Marcílio. candidato à vice-
presidência da República. Ele 
conversou com o líder do PT. 
Djalma P>om. e com o líder do 
PDS. Prisco Viana. 

Ulysses lhe disse: "Apesar de 
ser hoje quinta-feira, não houve a 
revoada. Todo o mundo ficou 
para recebê-lo". 

"E então. Prisco?" Disse, 
rindo Sarneu. 

O líder do PDS respondeu 
algo que os jornal i s tas não 
ouviram. 

O líder do PM DB. Pimenta da 
Veiga, comentou: "O pacto já 

está aqui. Já estamos conversan
do". 

Prisco negou: "Meu pacto 
afetivo com o presidenteé antigo. 
O pacto político éoutra cousa". 

A deputada Rita Furtado 
(PFL-RO), brincou: 

Já me colocaram três vezes 
na fila para cumprimentar o 
presidente, só para dizer que a 
Casa tem muita mulher. Agora 
chega". Ao ver os repórteres, 
esclareceu: "Kmbora pelo Sarney 
eu viesse maistrês vezes". 

Quando o pres idente da 
República chegou ao salão nobre 
do Senado, sentou-se ao lado de 
seu presidente. .José Fragelli. Do 
outro lado. antes dos líderes da 
Aliança Democrática, já se sen
tara seu colega de Academia 
Brasileira de Letras e en
tus iasmado eleitor de Paulo 
Maluf. Luiz Viana Filho. 

Os senadores Roberto Satur
nino (PDT-RJ), Nelson Crneiro 
(PTB-RJ), e Amaral Peixoto 
(PDS-R.J) cercaram o presidente 
da República pedindo-lhe 
solução favorável para o 
problema de pagamento de 
royalties sobre extração de 
petróleo no Estado do Rio. Ele 
prometeu solução favorável. 
Quando os senadores se disper
saram, o próprio chefe do gover
no chamou os funcionários do 
Senado: 

"Ei. Edite", foicomochamou 
a diretora de comissões da Casa. 
Edite Balasini. Uma fila de fun
cionários se formou, inclusive de 
pessoal de l impeza, que 
abraçavam comovidos o chefe do 
governo. 

Temia-se que Sarney, ao 
deixar o prédio do Congresso. 
fosse vaiado pelos metalúrgicos. 
Ao contrário, foi aplaudido com 
entusiasmo por plantadores de 
batatas do interior de Minas, que 
se ag lomeraram ali e que 
inibiram os meta lúrgicos . 
Somente quando o carro do 
presidente da República partiu 
na direção do Supremo, é que os 
operários paulistas se animaram 
a gritar: 

"Queremos nosso emprego. 
Queremos nosso emprego!" 

"A visita do presidente é um 
gesto de grande significado, que 
muito contr ibui para o for
talecimento da democracia. 

Menezes de Morais 

O presidente José Sarney 
trabalha atualmente em duas 
frentes distintas, na batalha de 
convocação da Assembléia 
Nacional Constituinte, a ser 
eleita em 15 de novembro de 86. 
Na primeira frente, Sarney tem 
uma equipe elaborando a men
sagem que enviará ao Congresso 
no final de junho, propondo 
reformas na Constituição, para 
que a Constituinte possa ser 
convocada, pela quinta vez, na 
história do Brasil. 

Na segunda frente, o pre
sidente da República tem atual
mente uma outra equipe de 
trabalho, do Ministério da Des-
burocratização, que está ela
borando a chamada "Cartilha da 
Constituinte". Essa cartilha, 
elaborada com o apoio da Igreja 
e da Ordem dos Advogados do 
Brasil, ensinará ao cidadão 
comum, de forma simples e 
didática, o que é a Constituinte, 
que elegera os novos gover
nadores, todos os deputados es
taduais e federais e dois terços 
do Senado. 

Por outro lado, o jurista 
Afonso Arinos de Melo Franco, 
que vai presidir a comissão de al
to nivel encarregada de criar o 
anteprojeto da nova Consti
tuição, estará em Brasilia dia 29. 
E encontrará, no Congresso 
Nacional, algumas vozes discor
dantes do governo, que enten
dem ser a convocação da Cons
tituinte, agora uma prerrogativa 
do Congresso Nacional. O de
putado Gastone Righi, lider do 
PTB na Câmara, garante que a 
sua emenda, neste sentido, será 
vitoriosa no Congresso, onde 
será votada dia 12 de junho. 

Somente no final de jynho é 
que o Congresso Nacional vai 
receber a mensagem do presi
den te José Sarney, que vai 
propor a convocação da Assem
bléia Nacional Constituinte para 
1986. Atualmente, o governo es
tá trabalhando cuidadosamente 
na elaboração dessa mensagem, 
segundo informou, ontem, o 
min is t ro José Hugo, chefe do 
gabinete civil da presidência da 
República. 

O ministro José Hugo disse 
que o presidente Sarney será o 

grande coordenador natural da 
Constituinte, pela sua condição 
de presidente de um país cujo 
modelo político é o presiden
cialismo. E reafirmou, por outro 
lado. que a missão dos consti
tuintes a serem eleitos ano que 
vem será a elaboração de uma 
nova Consti tuição brasileira, 
cujo anteprojeto será elaborado 
por uma comissão de alto nível. 

Como será 

Esta comissão de alto nível, 
compos ta por juristas, será 
presidida por Afonso Arinos de 
Melo Franco. Afonso Arinos es
tará em Brasilia dia 29, para 
receber importante condeco
ração do governo de Portugal, 
a t r avés de sua embaixada. O 
convite para presidir esta comis
são de alto nível foi feito ao 
professor Arinos ainda pelo 
presidente Tancredo Neves. 

É possível que, no dia 29, o 
presidente José Sarney faça for
malmente o convite para o 
professor Arinos aceitar a mis
são de presidir essa comissão de 
al to nível. Por outro lado. o 
ministro da Justiça, Fernando 
Lyra, afirmou que esta comissão 
não será subordinada nem ao 
presidente Sarney, nem ao 
ministério da Justiça. Terá com
pleta autonomia jurídica para 
elaborar o anteprojeto da nova 
Constituição. 

Atribuições 

Nessa questão das atri
buições, no quem-é-quem na 
Cons t i tu in te , o ministro José 
Hugo , ontem, desfez alguns 
equívocos. Disse, por exemplo, 
que a missão do presidente da 
Câmara e do PMDB, deputado 
Ulysses Guimarães, será de 
coordenar os trabalhos da Cons
t i t u in t e a nível de Congresso 
Nacional. Mas deixou claro que, 
caso Ulysses não queira essa 
tarefa , o presidente Sarney a 
exercerá em sua plenitude. 

Já o ministro da Educação. 
Marco Maciel, entende que é o 
presidente Sarney — e não o 
deputado Ulysses Guimarães — 
quem deve assumir a coorde
nação dos trabalhos da Cons
tituinte. Maciel invoca o prin-' 

0protesto de Gastone 
A mensagem que o pre

sidente Sarney vai enviar ao 
Congresso Nacional, ao final 
de junho, continua provocan
do alguns ciúmes nos meios 
políticos, entre aqueles que 
entendem que essa deveria 
ser uma iniciativa do Le
gislativo e não do Executivo. 
0 deputado Gastone Righi, 
de São Paulo, líder do PTB 

-na Câmara e autor de uma 
emenda que vai a plenário 
para votação,dia 12dejunho. 
propondo que o Congresso 
convoque a Constituinte, 
considera uma medida ca
suística o fato de S arney con -
vocar a Constituinte. 

"O governo — disse Righi 
— nesse episódio de con
vocação da Constituinte, está 
mostrando razões tão velhas 
quan to à velha República, 
quanto aos governos au-
tocráticos. A mensagem do 
presidente Sarney propondo 
a convocação da Constituin
te, na verdade, não passa de 
ciúmes que o Executivo sen
tiu do Legislativo, quando 
soube que a minha emenda 
vai a plenário para votação no 
dia 12 de junho". 

Autoria 

Gastone Righi disse ainda 
que "existe um preconceito, 
no Brasil, de que o Parlamen
to não pode tomar iniciativas 
que visam a mudar as leis 
mais importantes do Pais. 
Mas o governo, com essa 
medida, não vai conseguir 

apagar a autoria da emen
da constitucional, que vai 
permitir a convocação da 
Constituinte. Essa emenda, é 
de minha autoria e eu a mos
trei, por quatro vezes, ao en
tão presidente Tancredo 
Neves, que a leu, aprovou-a e 
se comprometeu em apoiá-
la". 

Rebatendo criticas 

Quanto às criticas de que a 
sua emenda tem algumas im
perfeições de ordem técnicas, 
Righi desafiou o governo a 
prová-las "Imperfeita como? 
Eu perguntei isso ao líder do 
PMDB na Câmara, deputado 
Pimenta da Veiga, e ele não 
soube me responder. Eu não 
sou oportunista. Venho 
trabalhando nessa emenda a 
um ano e meio. "disse o lider 
do PTB. 

Pela emenda Righi, o Con
gresso Nacional poderá con
vocar a Constituinte e este 
poder será instalado na 
primeira sessão legislativa da 
próxima legislatura, que vai 
de 1987 a 1991. Juntamente 
com essa emenda, o Congres
so Nacional tem ainda a 
emenda do deputado Alberto 
Goldman ( P M D B - S P ) . que 
foi acoplada à emenda Righi e 
que. possivelmente, deixará 
de ser votada dia 12 por falta 
de quorum. Ou. então, votada 
e rejeitada, em função da 
mensagem de Sarney, 
propondo a convocação da 
Constituinte. 

cípio presidencialista de governo 
brasi leiro para justificar sua 
tese. "Sarney é o líder rraior da 
Nação," diz Maciel. 

Mas uma coisa é certa: a 
Cons t i tu in te será convocada, 
mais uma vez e como sempre foi, 
por iniciativa do Poder Exe
cutivo, com o objetivo de 
atribuir poderes constituintes a 
todos os governadores que serão 
eleitos ano que vem, quando 
serão renovados ainda os cargos 
de deputados estaduais, de
putado federal e os dois terços do 
Senado. No Senado, inclusive, a 
eleição dos constituintes vai ex
tinguir a figura do senador pelo 
voto indireto. 

A Constituição que os cons
tituintes vão aprovar terá o seu 
anteprojeto elaborado pela 
comissão de alto nível, que será 
pres id ida pelo jurista Afonso 
Arinos. Esta comissão de alto 
nível será composta, além dos 
juristas, por representantes da 
Aliança Democrática. Mas o 
poder de sanção ou veto dos res
pectivos artigos da nova Cons
tituição só poderá ser feito pelos 
constituintes. 

Preparação 

Por outro lado. paralelamen
te ao trabalho da comissão de al
to nível, o governo vai prepanar 
todos os brasileiros para a Cons
tituintes, de maneira didática, 
segundo afirmou o ministro da 
Desburoc ra t i zação , deputado 
Paulo Lustosa. O seu ministério, 
neste sentido, está elaborando 
uma chamada "Cartilha da 
Constituinte". 

Lustosa informou que, para 
isso, o ministério da Desbu
rocra t ização está cor.tactando 
órgãos como a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil — 
CNBB e a Ordem dos Advo
gados do Brasil — OAB. pedin
do fórmulas e sugestões que tor
nem a cartilha didaticamente 
mais simplificada, ao alcance de 
todos. 

"Não queremos urr trabalho 
maçudo, difícil de ser assimi
lado. Queremos uma Cartilha da 
Constituinte didática fácil de 
ser entendida pelo cidadão 
comum", disse o ministro Paulo 
Lustosa. 

Constituinte é 
única saída 

Com a mensagem da convo
cação da Constituinte que o pre
sidente José Sarney enviara ao 
Congresso, em junho próximo, o-
Brasil estará, pela quinta vez. 
elegendo uma Assembléia 
Nacional Constituinte. As an
teriores ocorreram em 1H2.'). 
1889. 1934 e 1945. Em 1966. na 
vigência do Legislativo, o 
Executivo transformou o 
Congresso Nacional em Cons
tituinte. 

E ainda mais uma vez, com a 
mensagem do presidente Sarney, 
os brasileiros votarão numa 
Const i tuinte convocada por 
iniciativa exclusiva do Poder 
Executivo. Nunca o Legislativo 
assumiu a prerrogativa de con
vocar uma Constituinte. Esses 
dados fazem parte de uma con
ferência que o jurista Afonso 
Arinos de Melo Franco proferiu 
no Congresso Nacional,em 1982, 
sobre os poderes Constituintes 
do Congresso. 

Crise de direito 

Segundo Afonso Arinos, a 
convocação de uma Assembléia 
Nacional Constituinte "é a única 
saída histórica pacífica para a 
grande crise brasileira. que é, an-
tes e acima de tudo. uma crise de 
direito. O Brasil é um pais sem 
ordem jurídica. e todas as outras 
ordens se ressentem disto". Para 
Afonso Arinos, o novo aumento 
que o País vive hoje. nesse 
período pré-Constituinte. poderá 
reparar algumas injustiças. 


