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lese da Constituinte prevalecera 
BRASÍLIA (O, GLOBO) — A tese da con

vocação de uma Constituinte deve prevale
cer na reunião da Executiva Nacional do 
MDB, a^-ser realizada amanhã, às 15 horas, 
no Auditório Milton. Campos. Quase todos 
os membros da Executiva já aceitam como 
fato consumado que este deverá ser o tema 

. mais importante, já. que doze dirigentes re
gionais aderiram formalmente à idéia, que 
conta, também, com o apoio de numersos 

deputados e senadores e de todo o colégio 
de líderes da Câmara, formado em grande 
parte por "autênticos".- • 

Diante desse adeisáo cm massa, os re
presentantes da linha moderada do Parti
do, como Tancredo Neves, Roberto Saturni
no, Thales Ramalho e o próprio presidente 
do MDB, Ulyssès Guimarães, resolveram 
não hostilizar os defensores da Constituinte. 

Alguns membros da Executiva .Nacio
nal, como Ulysses e Saturnino, não escon
dem que a t&se da Constituinte tem seus 
riscos. O principal delas seria o açodamento 
de radicais do partido. 

O» Senador Roberto Saturnino, preo
cupado, com .este aspecto, disse que defen
derá o'máximo de moderação,na campanha 
da Constituinte. Ele não deseja que se trans
forme em campanha de rua, já que ao con
tagiar a opinião pública com essa tese, o^ 
MDB poderia, "ao invés de conseguir o o b - ' 
jetivo deisejádo, ensejar que o Governo, atra- . 
vés de atos de força, obrigue a Nação a 
novos retrocessos no campo poüiico-institu-
cional". 

Opiniões 

Alguns membros da Executiva exter
naram à imprensa seu; [pensamento sobre 
o debate em torno da Constituinte. Eis as 

• opiniõe,-: * 
Freitas Nobre (SP), líder'do MDB na Câ

mara:- "As sondagens^feitas junto a compa
nheiros de Executiva e de diretórios regio
nais levam à conclusão de que não há como 
evitar, na reunião de . quarta-feira, a apro--
vaçáo da Constituinte para ir à Convenção 
Nacional de Setembro". 

Roberto Saturnino (RJ), vice-presidente 
do MDB: "Espero que não haja nenhuma 
surpresa na reunião. Sabe-se que dela. re
sultará a data da convenção e que essa data 
ss situa em torno da 2a. quinzena de se' 
tembro e que a pauta a ser decidida quar
ta-feira vai contar com dois itens princi
pais: a posição do partido quanto à Consti
tuinte e quanto ao projeto de alternativa do 
MDB. O grande debate não vai ser amanhã, 
mas na convenção de 'setembro c vai- ee 
situar, a meu ver, na forma pela qual o 
MDB defsnderá a Constituinte": 

Gilva.n Rocha (SE), vogai da Executiva: 
"Vamos ouvir muito. Vêm representantes 

d-2 tbdoj os .Estados. Fosso assegurar que a 
maioria' dos que virão do Nordeste defen-, 

' d s r ã a idéia'da Constituinte.' Acredito que 
haverá consenso no sentido de que o Partido 
parta para a campanha da Constituinte, le
vando ao meiimo tempo alternativas de so-
luçôe; para 03'nossos problemas maiores", 

s -Senador Mauro Benevide^, tesoureiro 
da Executiva: "O MDB defende a Consti
tuinte como alternativa para se constitu-
cionalizar o País, mas se o Governo sugerir 
outras aitemativas com idênticos objetivos, 
caberá à convenção nacional examiná-las e 
decidir soberanamente í.obre elas. A Oposi
ção pods aceitar propostas ds normalidade 
institucional, desde que respeitados os prin
cípios piogramáticos e nermas éticas". 

Deputado Joel Ferreira, segundo tesou
reiro:: "A lese da Constituinte deve preva
lecer, e eu acredito que o interesse ao Go
verno de ter entendimentos com o MDB de
corre da idéia de se convocar uma Assem

blé ia Constituinte. Essa idéia poderá ser 
abandonada se o Governo se antecipar com 

. medidas concretas, constitucionalizando o 
'- País, porque a Nação já está cansada de pro-

.messas". , 

.. ,. {Deputado,.Jarbas Vasconcelos, presidente 
' do Diretório de Pernambuco: "A Constitu

inte é o único remédio e dentro da tradi
ção histórica, a melhor solução para o im-

. passe político em que se encontra o Pais. 
Infelizmente, hoje o MDB já adota essa tese 

' .a reboque de outros importantes segmentos 
da sociedade A campanha da Constituinte 
deveria ser inserida oficialmente no progra
ma do Partido, como bandeira capaz de pro
vocar a- mobilização-popular. Não acredito' 
em diálogo, tudo isso é panacéia. Marcar 

1 uma Constituinte com as atuais regras dò 
jogo significa que o Partido reconhece pa
cificamente o pacote de abril". 

Deputado 'Aldo Fagundes, segundo secre
tário da Executiva: "Sou inteiramente favo
rável a convocação da uma Constituinte. O 
estado de exceção que o AI-5 representa 
exauriu emocionalmen:e a Nação.: A Consti
tuinte é a saída natural-e historicamente va
lida para a solução dos impasses-jurídicos do 

. uma nação. Nenhum regime pode sobreviver 
d.vorcíaüo do sentimeiuo nacional''. 
€m São Paulo 

SAO PAULO (O GLOBO) — Sob a pre
sidência do Deputado Estadual Natal Gale, o 
Diretório Regional do MDB reúne-se na ma
nhã -de hoje para fixar- as teses que levara 
á reunião da Executiva Nacional, depois de 
amanhã, em Brasília. A principal delas diz 
respeito 20 movimento- em favor da con
venção de i:ma'.'Assembltía Constituint?. In
forma-se que a maioria" do Diretório, apoia 
a tese, nias há vozes discordantes, esperan-
do-se' vivos debates. 
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