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Ulysses recdtefBéíífe */J~" 
de í1mpeaehnf^tgíl| 
o presidente ^" 
por João Alexandre Lombi 

de Brasília . 

0 presidente da Câmara, 
deputado Ulysses Guima
rães, recebeu ontem do se
nador José Ignácio Ferrei
ra (PMDB-ES) oTpedido de. 
"impeachment" pára o 
presidente Sarney, denun
ciado por prática de crime 
de responsabilidade. A de
núncia engloba também os 
ministros José Reinaldo, 
João Batista dè Ábreú; 
Mailson da Nóbrega é An
tónio Carlos Magalhães; 
além do consultor-géral da 
República, Saulo Ramos. 

O pedido de "impeach
ment" deverá ser lido na, 
sessão de hoje da Gamara, 
segundo determina á Lei n-, 
1.079, de 10 de àbrilHé:1950: 
Em seguida, caberá ao pre
sidente da'Cámaraitdepú;! 
tado Ulysses GuiníàrãésVj 
nomear uma comissão inv 
terpártidária, para opinar; 
sobre a matéria. Como nãp; 

há prazo fixado pára á for
mação da comissão, isso 
poderá ocorrer só depois do 
recesso, a partir de meados 
de fevereiro próximo. A co
missão tem 48 horas para 
eleger seu presidente e re
lator; é: mais 10 dias para 
apresentar seu parecer, so
bre ó-ácátamento ou não da 
denúncia. Se ela for acata
da, precisará ser aprovada 
por dois terços dos deputa
dos.. " "•;,"" '•' '"• ;"-:.?;:;' ' "'., 

"Vou examinar os docu
mentos à luz dá Constitui-. 
cão e da legislação existen
te. Farei imediatamente 
um exame da matéria, jun
to com meus assessores", 
limitou-se á afirmar o de
putado Ulysses,1 conside-' 
rando importantes òf docu
mentos. 

O pedido de; "impeach
ment" para ò~ presidente 
Sarney e os ministros foi 
feito com base no relatório 
da CPI da Corrupção, que 
foi presidida por José Igná
cio. A denúncia é assinada 
também por outros cinco 
senadores: Carlos Chiarelli 
(relator da CPI), Chagas 
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José Ignácio Ferreira 

Rodrigues, José Paulo Bi-
sol, Maujlcio Corrêa e 
Mansueto,de Lavor Eles fi
zeram questão de salientar 
que estavam entregando os 
documentos como cida
dãos, ; 

Está é ajsegunda,vez que 
é pedido o "ímpeacfcmentí -
para o presidente José Sar
ney A primeira Vez foi em 
abril deste, ano O autor do 
pedido foi,o então prefeito 
de Porto Alegre, Alceu. Col-
lares, que4 acusou Sarney 
de ter discriminado aquela , 
capital, no cumprimento de ' 
resoluçãp„do Senado ..qttfL 
autorizou o aumento dósli|, 
mites dasídívidas. cóhsõn|;: 
dadas doá estados .^j^Si 
niçípios.' A comissãp, shir-í: 
meada para dar o paf̂ CCT" 
sobre a ;denúncia entende^ 
que o caso não se configií; 
rava crime de responsabilK • 
dade. Se a" denúncia é 4 % M 
ta pela Câmara, elá segue 
para o Sedado, que proces-1 
sa e julga b caso. 

Na ; história brasileira^1 

registram-se outros quatrP 
pedidos :de "impeacn-\ 
ment": em 1893, para tf' 
marechal̂  Florianó Peixo-Í 
to, vicé-presiderite da Re
pública; fém 1901, p>ra $i| 
presidente Campos Sales; 
em 1902,'também para ...o,! 
presidente Campos Salesr; 
e em 1912, para o presiden
te Hermes dá Fonseca. Ne:. 
nhuma das denúncias, foi' 
aceita péía' Câmara. - - !* 


