
Secretários reivindicam 
Constituinte e referendo 

Reportagem Local 

A proposta para a realização de um 
referendum popular para ratificar a 
futura Constituição foi aprovada on
tem durante a realização do 2.° 
Encontro Nacional de Secretários 
Estaduais de Justiça. A sugestão, que 
não contou com o apoio unânime dos 
secretários, será encaminhada ao 
futuro presidente Tancredo Neves 
juntamente com outras propostas 
aprovadas. Entre estas encontra-se a 
imediata reformulação do SNI e de 
todos os órgãos de informação do 
país, ficando sob a responsabilidade 
da Assembléia Nacional Constituinte 
o futuro desses organismos. 

Os secetários também vão sugerir 
a Tancredo a revogação da Lei de 
Segurança Nacional, a instituição do 
voto do analfabeto, modificações na 
Lei de Imprensa e a eliminação da 
legislação restritiva para que todos 
os setores da sociedade — inclusive 
os« representados pelos partidos clan
destinos — possam participar livre
mente da eleição da Constituinte. 

Ao justificar a necessidade do 
referendum popular, ' o secretário 
José Carlos Dias, 45, de São Paulo, 
disse que é uma forma para garantir 
ainda mais a legitimidade da Consti
tuição. "Com isso tornaremos muito 
mais sólida a democracia", comen
tou Dias, acrescentando que muitos 
países democráticos — como França, 
Alemanha, Itália e Espanha — tam
bém adotaram o referendum. O 
secretário Horácio Raccanello, 44, do 
Paraná, concorda com Dias. "Embo
ra a Constituição venha a ser elabo
rada por representantes legítimos do 
povo, é indispensável que o povo se 
manifeste concretamente após sua 
elaboração", sustentou. "O referen
dum é um instituto próprio das 
democracias", ressaltou Raccanello. 

Um dos secretários a se manifestar 

contrariamente à realização do refe
rendum, Sílvio Abreu, 36, de Minas 
Gerais, justificou: "A partir do 
momento em que a Assembléia 
Nacional Constituinte é legitimamen
te eleita, automaticamente ela tem o 
respaldo da sociedade para elaborar 
a Constituição". 

"Defesa da democracia" 
Com relação à decisão sobre os 

órgãos de informação, o secretário de 
Minas Gerais, reconheceu o surgi
mento de divergências entre os 
defensores da pura e simples extin
ção do SNI e os que propunham sua 
reformulação para se adaptar ao 
novo regime democrático. "Surgiu 
então a proposta conciliatória de se 
sugerir uma pronta reformulação, 
ficando a decisão sobre sua extinção 
ou substituição por outros órgãos 
para a Constituinte", informou 
Abreu. Ele explicou que a decisão dos 
secretários não cita explicitamente o 
SNI. "Achamos que citando apenas 
os órgãos de informação estamos nos 
referindo não só ao SNI como a todos 
os demais órgãos semelhantes", res
saltou o secretário. 

Abreu não quis, no entanto, especi
ficar as reformulações que deverão 
ser feitas por Tancredo Neves nos 
órgãos de informação. "Isto fica a 
critério do presidente", disse. "A 
nossa recomendação é no sentido de 
que o futuro presidente isente estes 
órgãos da índole autoritária para 
transformá-los em instrumentos de 
defesa da democracia", acrescentu o 
secretário de Minas. Quanto à deci
são sobre a eliminação da legislação 
restritiva para que toda a sociedade 
possa participar da Assembléia Na
cional Constituinte, ele citou o fim da 
Lei Falcão, da sub-legenda, do voto 
vinculado, o abrandamento das exi
gências para a criação de novos 
partidos e a legalização dos partidos\t 
clandestinos. ^1>T 


