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#- Política 

Conselho político não aceita 
candidaturas avulsas em 86 

O Conselho Político do 
Governo, reunido ontem sob a 
presidência do deputado Ulysses 
Guimarães — investido inte
rinamente dos poderes do Chefe 
da Nação — considerou ina
dequado o estabelecimento de 
candidaturas avulsas para a As
sembleia Nacional Constituinte. 
A informação é do lider do 
PMDB na Câmara dos Depu
t a d o s . Pimenta da Veiga, que 
ressaltou a posição do Conselho 
de que todos os candidatos em HK 
devem ter inscrição partidária. 
Desta forma, fica oficializada a 
oposição do Governo à permis
são de que pessoas ligadas 
apenas a entidades represen
t a t i v a s de vários segmentos 
sociais, sem filiação aunenhum 
partidoipolítico.cparticipam das 
eleições do próximo ano. 

Proposta aceita pelo Con
selho foi a criação de uma comis
são responsável pelo andamento 
dos t r aba lhos legislativos or
dinár ios durante o tempo que 
durar a Assembleia Nacional 
Constituinte. Ela seria compos
ta por 15('i do total de represen
t a n t e s da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal. Com 
isso. poderia ser utilizado o 
plenário do Senado, pois a sua 
composição não passaria de 70 
membros . Enquanto isso. o 
plenário da Câmara seria uti
lizado apenas pela Constituinte. 
Desta forma, evitar-se-ia a 
necessidade de criação de uma 
terceira estrutura física, hu
mana, e material. 

Na reunião do Conselho 
chegou-se a discutir o limite do 
" q u o r u m " para as votações e 
discussões da~ matérias cons
titucionais a serem apresentadas 
no plenário da Assembleia. No 
entanto, não foi possível o con
senso sobre isso. Na opinião do 
líder. Pimenta da Veiga, o es
tabelecimento do "quorum" 
deveria ser da responsabilidade 
da própria Constituinte ao 
elaborar o seu regimento, que em 
sua opinião, deverá ser mais im
portante do que a atual cons
tituição em vigor. 

De acordo com Pimenta da 
Veiga, o deputado Ulysses 
Guimarães , na qualidade de 
presidente do PMDB. está dis
posto a subir nos palanques dos 
candida tos de seu partido as 
prefeituras das capitais, o 
máximo que for possível. Esta 
necessidade foi levantada em 
reunião da Executiva do partido 
realizada ontem no próprio 
Palácio do Planalto. Outra 
proposta apresentada ficou por 
conta do candidato peemedebis-
ta a prefeitura de Curitiba. 
Roberto Requião. de que todos 
os candidatos do partido se 
reúnam em busca de uma lin
guagem comum de campanha. 
Com isso. pretende-se que a im
portância da disputa ultrapasse 
o nível regional e passe a ser con-
siderada a nível nacional. 

Esses encontros seriam 
pr imeiramente realizados por 
regiões , para em seguida, ser 
feita uma reunião nacional com 
todos os candidatos. Esse de
verá ser um dos temas da reu
nião de hoje da bancada do 
P M D B . no auditório Nereu 
Ramos, da Câmara dos De
putados. 

Além disso. será examinada a 
propos ta do senador Murilo 
Badaró (PDS-MG). de que a 
propaganda gratuita eleitoral no 
rádio e televisão será dividida 
me tade para os partidos polí
ticos e metade de acordo com a 
representat ividade.na Câmara 
Federal. Atualmente. a divisãoé 
feita entre os partidos e de acor
do com a proporcionalidade dos 
seus membros na Câmara de 
Vereadores. 

O Conselho Politico decide que os candidatos sem inscrição partidária não concorrerão emH6 

Prazo termina na sexta 
O prazo para apresentação de 

emendas a proposta do Exe
cutivo convocando a Assembleia 
Nacional Constituinte termina 
nesta sexta-feira. O relator da 
comissão mista que estuda o as
s u n t o , deputado Flávio Bier-
r embach (PMDB-SP), consi
dera mui to difícil que os par
l amenta res interessados em 
apresentar suas sugestões para 
alterar a proposta consigam as 
IRO assinaturas — determinadas 
pelo regimento interno para 
apresentação de suas propostas. 
Isso devido ao esvaziamento do 
Congresso Nacional nesse 
período incial do segundo se
mes t r e das atividades legis-, 
lativas. Mesmo assim, o relator 
e s t á disposto a receber como 
suges tões as ideias dos depu
t a d o s e senadores, para que 
sejam apreciadas. Nesse sen
tido, qualquer cidadão interes
sado em apresentar a sua 
proposta deve encaminhá-la por 
escr i to ao deputado Flávio 
Bierrembach. 

No próximo dia 20. haverá a 
pr imei ra reunião ordinária da 
comissão. Serão lidas as emen
das apresentadas, como a do 
deputado Leur Lomanto (PDS-
BA), no sentido de que nas 
eleições gerais de 15 de novem
bro , também se realize um 
plebiscito sobre a tese de res
tauração do regime parlamen
t a r i s t a . Em seguida, será 
apresentado o cronograma da 
comissão, que pretende ouvir os 
mais variados segmentos da 
sociedade. 

Nesse mesmo dia. os inte
g r a n t e s do "Plenário Pró-
Const i tu in te" — que vêm se 
reunindo regulamente em São 
Paulo e contam com a colabo
ração dos juristas Fábio Ksinder 
Compara to . Dalmo Dallari e 
Godofredo da Silva Teles —, 
virão a Brasília para um encon
tro com o presidente do Senado. 
José Fragalli: da Câmara. Ulys
ses Guimarães.,e com o próprio 
p res iden te da República. Eles 
deverão participar do encontro 
da Comissão para apresentar as 
suas sugestões. 

Flábio Bierrembach con
sidera não haver nenhuma 
maté r i a , em termos de Cons
t i t u i n t e , que possa ser consi
derada consensual. Nesse sen
tido, já se tem o exemplo da can

didatura avulsa, que não conta 
com a simpatia do governo, mas 
tem posição favorável do relator 
da matéria. Mesmo assim, o 
d e p u t a d o paulista considera 
muito difícil conseguir constituir 
uma Assembleia Nacional Cons
tituinte separada do Congresso 
Nacipnal, como quer a sociedade 
civil. Por isso. ele acredita que a 
eleição de delegados consti
tucionais aproximariam as ten
dências do governo e da so
ciedade. 

Ao ser indagado sobre as 
declarações do Ministro do 
Supremo Tribunal Federal. Os
car Corrêa diz que não houve 
uma ruptura da ordem jurídica 
que justifique uma convocação 
da Assembleia Nacional Cons
tituinte, o parlamentar disse que 
com a eleição dos candidatos da 
Aliança Democrática, "tivemos 
uma ruptura de um regime 
autoritário inepto que conduziu 
o País a ruína que é hoje o retrato 
da crise. Para restaurar o Estado 
de Direito Democrático e para 
promover a união entre o Estado 
e a Nação, o único instrumento 
eficaz é uma nova Constituição 
que sendo o espelho da realidade 
nacional seja também um ins
trumento jurídico apto a limita.r 
o poder político e o poder eco
nómico". 

Nesse ponto, houve uma con
cordância de pontos de vista en
t re ele e o líder do governo. 
Pimenta da Veiga, que afirmou 
ser "o que muitos apontam como 
razão para invalidar a Cons
t i t u i n t e o,seu ponto mais po
sitivo, pois ela será o fruto de 
uma transição democrática 
pacífica". 

O deputado Plínio de Arruda 
Sampaio (PT-SP) espera com
pletar hoje as assinaturas que 
faltam para apresentar projeto 
de emenda regimental que o Par
t ido dos Trabalhadores está 
patrocinando, a fim de permitir 
que os representantes dos pe
quenos partidos tenham lugar 
na Comissão mista do Congresso 
Nacional, que examinará o ato 
convocatór io da Constituinte. 

"Se até na discussão do ato 
convocatório eles marginalizam 
os pequenos partidos, assinalou 
Arruda Sampaio, imagine o que 
não farão na hora em que for 
para discutir o próprio texto 
constitucional". 
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