
OAB estuda plebi: 
decidir como deve 

BRASÍLIA — A Ordem dos Advo
gados do Brasil está estudando uma 
fórmula de conciliação entre a Cons
tituinte congressual e a exclusiva: 
um plebiscito, a ser realizado no 
início de 1986, para que o povo mani
feste sua preferência sobre a forma 
como deve ser convocada a Consti
tuinte. 

A informação foi dada ontem pelo 
Presidente da OAB, Herman Baeta. 
Para ele, a entidade, ao discutir a 
ideia do plebiscito, que daria mais 
legitimidade, à convocação da Cons
tituinte, está transigindo, pois defen
de a Constituinte exclusiva. 

— Não estamos tentando criar 
confronto ou problemas para o Pre
sidente José Sarney. Queremos que 
ele saia fortalecido, porque isso im
porta numa transição pacífica, sem 
crises político-institucionais. Mas 
agora é preciso que o poder também 
transija, porque não se articulou a 
sociedade antes da elaboração da 
emenda de convocação da Consti
tuinte—disse. 

Pela proposta da OAB, a votação 
da convocação da Constituinte teria 
que ser adiada para 1986, porque o 

seixo para o povo 
ser a convocação 
plebiscito a precederia. A Comissão 
Mista que examina a matéria se li
mitaria a propor plebiscito e o ato 
convocatório seria deixado para de
pois do resultado da consulta popu
lar. 

Se o povo preferir a Constituinte 
exclusiva, ela funcionaria paralela
mente ao atual Congresso, ainda no 
primeiro semestre de 1986, o que 
permitiria aos constituintes concor
rer à Câmara ou ao Senado nas elei
ções de 15 de novembro. 

BRASÍLIA — O Senador Itamar Franco 
(PMDB-MG) encaminhou ontem à Mesa do 
Senado requerimento de convocação dos 
Ministros do Exército, Aeronáutica e Mari
nha para prestarem esclarecimentos em 
plenário sobre as posições das respecti
vas pastas a respeito do seu projeto que 
dispensa os militares inativos — da reserva 
e reformados — de estarem subordinados 
aos regulamentos disciplinares das Forças 
Armadas, no tocante principalmente a de
clarações de natureza politica. 

O requerimento foi apresentado porque 
as lideranças do PMDB e do PFL, que inte
gram a A l i a n ç a D e m o c r á t i c a , 
posicionaram-se contra o projeto, sem ex
porem, segundo o autor, qualquer tipo de 
argumento, limitando-se apenas a retira
rem suas bancadas para não dar quorum à 
votação. 

Conclat define posição: é a favor da 
atribuição de poderes constituintes 

BRASÍLIA — A Coordenação Na
cional da Classe Trabalhadora (Con
clat) definirá hoje suà posição sobre 
a Constituinte. Já existe, porém, um 
consenso entre as principais lideran
ças da Conclat em defesa da convo
cação proposta pelo Presidente José 
Sarney: atribuição de poderes cons
tituintes ao Congresso a ser eleito 
em 1986. 

Ontem, no primeiro dia de reunião 
plenária da Conclat — que represen
ta 322 entidades sindicais do Brasil 
— foram inúmeras as manifestações 
de apoio à proposta de Sarney. Os 
trabalhadores argumentaram que 
não se poderia suportar duas elei
ções (para a Constituinte e para o 
Congresso) porque sairia muito ca

ro. Afirmaram também que a nova 
Constituição pode ser feita em pouco 
tempo e constituintes eleitos apenas 
para elaborá-la perderiam poder de 
influência na sociedade. 

Os sindicalistas da Conclat tam
bém foram unânimes contra astan-
didaturas avulsas. Para o Presiden
te do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Paulo, Joaquim Santos Andra
de, elas só seriam vantajosas para o 
poder económico, que elegeria mui
tos constituintes. Outro argumento 
contra é que resultaria no enfraque
cimento dos partidos políticos. Para 
a Conclat, a democracia só se conso
lidará se os partidos estiverem bem 
estruturados. „„. 
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