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' BRASÍLIA — 0 receio deque 
a discussão de temas polémi
cos prejudique a aprovação da 
emenda convocatória da Cons
tituinte, apresentada pelo Go
verno, levou ontem o Líder do 
PMDB na Câmara, Pimenta da 
Veiga, a informar ao Presiden
te José Sarney que será neces
sário elaborar e submeter xao 
Congresso um substitutivo à 
proposta original. Esse substi
tutivo será elaborado pela Co
missão Mista que examina a 
emenda e que juntará ao texto 
produzido pelo Governo os pon
tos que despertem maior inte
resse no Congresso, para que 
sejam votados um a um. 

A tática destinada a preser
var a proposta governamental 
de convocação da Constituinte, 
foi examinada durante a reu
nião de ontem do Conselho 
Político. Os Líderes do PMDB 
e do PFL manifestaram ainda 
a disposição de negar quorum, 
â votação de itens que, in
cluídos no substitutivo, desa
gradem a Aliança Democráti
ca. 

O Conselho fez um levanta
mento, não conclusivo, de tese 
que poderiam ser votadas em 
destaque: eleição de Delega
dos, cujo mandato terminaria 
com a conclusão dos trabalhos 
da Assembleia — os demais se 
transformariam em Deputados 
e Senadores —, dentro de crité
rio proporcional, com o míni
mo de um ao máximo de 20 por 
Estado; referendo popular pa
ra as propostas que não obti
vessem dois terços dos votos 
dos constituintes; levar para 7 
de setembro as eleições parla
mentares (inclusive a nível es
tadual); permanecendo em 15 
de novembro as eleições para 
Governadores; e a ampliação 
dos prazos de desincompatibili-
zação. 

Segundo o Líder do PFL no 
Senado, Carlos CMarelii, na 
reunião de ontem, .do Conselho a 
posição dos líderes da Aliança 
Democrática foi rejeitar a pro
posta de instituição do delega
do constituinte e de preservar a 
forma prevista ha emenda do 

Governo: a Constituinte forma
da por Deputados e Senadores 
eleitos para mandaos de quatro 
anos. 

-í- O delegado constituinte, 
na forma como está proposto, 
eleito de acordo com a popula
ção dos Estados, só iria benefi
ciar os mais populosos e, ior-
tanto, os mais poderosos. Se 
eles não são bons para ficar por 
quatro anos, também não são 
bons para entrar na Constituin
te — disse. 

Segundo Chiarelli, coube ao 
Líder do PMDB na Camará, 
Pimenta da Veiga, expor ao 
Presidente Sarney a ideia de 
instituição do delegado consti
tuinte, defendida por alguns 
parlamentares peemedebistas. 
Chiarelli disse que Pimenta da 
Veiga não lhe deu a impressão 
de ser um defensor da tese, 
mas apenas estava levando ao 
Presidente, uma ideia aoresen-
tada por membros de sua ban
cada. 

O Conselho Político decidiu 
rejeitar igualmente a ideia de 
instituição do referendo popu
lar . para as questões que na 
Constituinte obtivessem mais 
de um terço dos votos, mas não 
fossem aprovadas. Para o Se
nador Chiarelli, seria uma "in
terferência indevida" o Conse
lho Político discutir agora uma 
questão que deve ser decidida 
pela própria Constituinte. 

— Não nos cabe legislar so-
b r e um p e r í o d o p ó s -
constituinte —- disse. 

Segundo o Líder do PFL, o 
Conselho Politico do Governo 
considerou inadequadas as 
propostas de candidaturas 
avulsas (candidatos à consti
tuinte lançados sem filiação 
partidária) e a duplicidade de 
pleitos (um para Governador e 
outro para constituinte), por 
considerar que, "sob a capa de 
proposta democrática, as duas 
prestigiam o poderio económi
co". 

— O poder económico presti
gia o candidato avulso e só 
quem tem muito dinheiro tem 
condições de enfrentar duas 
eleições em 30 dias — disse. 
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